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APRESENTAÇÃO
Da necessidade de união em prol de um projeto comum surgiu a
UBAA – União Brasileira da Advocacia Ambiental. A Instituição foi fundada
em 2016 e é formada por advogados – públicos e privados – que buscam a
troca de informações e experiências visando o desenvolvimento do Direito
Ambiental na prática consultiva, administrativa e judicial, além de professores
que postulam difundir, em bases éticas e rigor metodológico, a implementação
deste novo ramo do direito.
Em um momento em que se busca a “simplificação” do Direito
Ambiental e que surgem tantos especialistas na área, a reflexão crítica
se faz necessária. Este “novo” ramo do Direito, que se consolidou como
autônomo e independente, não pode ser analisado de forma isolada. Há
normas constitucionais, administrativas, processuais, dentre tantas outras, que
estão inseridas no contexto do Direito Ambiental. Cuida-se de um direito
prospectivo que tem por condão moldar comportamentos respeitosos para
com o ambiente e que, em essência é democrático, tendo em vista a estrutura
normativa e princípio lógica que lhe dão sustentação. Direito complexo e,
portanto, avesso às análises solitárias, rasas e banais.
Não há qualquer possibilidade de se examinar o Direito Ambiental,
sem a observância de tais aspectos. E não é por acaso que os principais
setores da economia mundial incorporam a proteção ambiental em seus
modelos de negócio, em conjunto com outras áreas, de forma a abranger os
aspectos sociais, econômicos e de governança, todos elementos inafastáveis
das questões ambientais que, cada vez mais, se afirmam como urgentes.
Ainda que a tecnologia - com vídeos e redes sociais - nos facilitem a
comunicação com os operadores da área, precisamos de referenciais teóricos
qualificados. E com mais uma publicação, esta sobre os desafios e perspectivas
da advocacia ambiental, a UBAA pretende preencher este espaço.
Vivemos uma crise ambiental sem precedentes, na qual o atual momento
brasileiro é particularmente preocupante e precisamos estar atentos em
defesa da construção coletiva do Direito Ambiental Brasileiro que, ao longo
de 40 anos, tem sido um dos instrumentos de afirmação de nossa vocação
para potência ambiental de nível internacional. A advocacia ambiental
vive determinados paradoxos que muitas vezes levam o profissional a não

entender o seu papel, aplicando a lei ambiental de forma equivocada, não
poucas vezes fruto de um positivismo limitante e ultrapassado. A capacidade
de compreender a complexidade multifacetada das questões ambientais e
incorporá-las à prática diária da advocacia ambiental é o grande desafio diante
de todos nós advogados. A UBAA, espera, mais uma vez, colaborar para a
construção de um Direito Ambiental democrático e, portanto, capaz de forjar
um entendimento moderno do Direito Ambiental Brasileiro, tornando-o apto
a colaborar na proteção de nosso patrimônio ambiental e no desenvolvimento
sustentável do país, com respeito ao meio ambiente, comunidades tradicionais,
povos indígenas e liberdades públicas. Como se sabe, a advocacia só floresce
em regimes democráticos.
ALEXANDRE BURMANN
PAULO DE BESSA ANTUNES
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CAPÍTULO

1

O princípio da precaução na
autorização de uso comercial
de organismo geneticamente
modificado
AGENOR CALAZANS DA SILVA NETO

INTRODUÇÃO
O avanço da tecnologia, em especial da biotecnologia, permite que
hoje o ser humano realize a manipulação genética, mediante o manejo de
células, gametas ou embriões com a adoção de técnicas de engenharia genética
consistentes para a modificação de material genético, atuando na criação dos
organismos geneticamente modificados (OGMs)1.
Assim, o OGM é o organismo cujo material genético tenha sido
modificado por qualquer técnica de engenharia genética, podendo resultar
da modificação interna da estrutura genética de um organismo ou a partir da
mistura do gene de um organismo na estrutura genética de outro2.
Partindo deste entendimento, diz-se transgênico o organismo cuja
estrutura genética foi alterada pela introdução do gene de outro organismo.
Todo transgênico é um OGM, mas nem todo OGM é um organismo
transgênico.
Sem dúvidas, a aplicação das técnicas de engenharia genética tem
colaborado em diversos setores, como medicina, farmácia e agropecuária.
No ramo de alimentação, por exemplo, tem potencial para contribuir com
1.

2.

NAVES, Bruno Torquato de Oliveira; SILVA, Marcela Vitoriano. Organismos geneticamente
modificados sob a perspectiva da tutela das gerações futuras. Veredas do Direito, Belo Horizonte,
v. 11, n. 22, p.355-380, jul./dez. 2014. Disponível em: http://www.domhelder.edu.brAcesso
em: 20 jan. 2021.
BIZAWU, Kiwonghi; LOPES, André Luiz. Manipulação genética e organismos geneticamente
modificados à luz do direito à informação do consumidor. Revista Thesis Juris, São Paulo, v. 3, n.
1, p. 166-190, jan./jun. 2014. Disponível em: http://www.revistartj.org.br Acesso em: 20 jan.
2021.
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a ampliação da oferta de alimentos, mediante a criação de organismos que
sejam mais resistentes aos eventos climáticos e às pragas agrícolas, bem ainda
com maior índice nutritivo, sendo cada vez mais comuns os denominados
alimentos transgênicos3.
É inquestionável, portanto, que os OGMs trazem benefícios. Todavia,
também é verdade que a criação de novos tipos de organismos pode produzir
reações ainda desconhecidas pela ciência sobre o ser humano e sobre o meio
ambiente, modificações estas que podem ser irreversíveis e, até mesmo,
devastadoras.
Nesse passo, o ordenamento jurídico apresenta princípios
fundamentais associados à preservação da vida, da saúde, do meio ambiente
e do desenvolvimento sustentável, como o princípio da precaução, o qual
deve servir de norte para a autorização de uso comercial de organismos
geneticamente modificados.

1 O PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO NA AUTORIZAÇÃO DE USO
COMERCIAL
DE
ORGANISMO
GENETICAMENTE
MODIFICADO
A saúde é um direito fundamental consagrado no art. 6º da CRFB,
compondo ainda o rol de direitos sociais da seguridade social. Sobre a saúde,
o art. 196 da Constituição assim estabelece:
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.

Ao lado da saúde, o meio ambiente ecologicamente equilibrado
também é um direito humano fundamental, expressamente assegurado no
art. 225, caput, da CRFB, que assim dispõe:
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.

A CRFB, no art. 170, ao dispor sobre a ordem econômica, determina o
necessário equilíbrio entre o desenvolvimento econômico com a preservação
do meio ambiente, impondo que qualquer atividade econômica deve
observar a proteção da saúde e do meio ambiente, consagrando assim o
desenvolvimento sustentável como premissa do Estado brasileiro.
3.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPA). Transgenia:
quebrando barreiras em prol da agropecuária brasileira [2020]. Disponível em: https://www.
embrapa.br/tema-transgenicos/sobre-o-tema Acesso em: 25 de mai. de 2020.
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Bizawu e Lopes4 elencam, entre os riscos associados aos OGMs, a
possibilidade de conter toxinas; causar alergias; a alteração do nível nutricional
dos alimentos com efeito colateral; a possibilidade de criação de organismos
prejudiciais à saúde e resistentes a antibióticos; a criação de pragas resistentes
a herbicidas; o risco da troca de genes de planta transgênica para uma não
transgênica, entre outros.
Nesse sentido, o princípio da precaução orienta a que não se realize
qualquer atividade sempre que haja incertezas quanto aos danos que ela
pode causar ou, em outras palavras, não se tenha certeza de que ela não
causará danos. Assim, pode-se dizer que se relaciona com o dano incerto ou
imprevisível, considerando o perigo em abstrato ou potencial.
A precaução é um princípio que confere estrutura ao Estado
Democrático de Direito Ambiental, estabelecido pela Constituição de 1988,
notadamente quando privilegia a saúde e o ambiente, mesmo diante de uma
mera suspeita de perigo. Estabelece-se a regra do in dubio pro ambiente, ou seja,
no caso de incerteza dos efeitos ao ambiente, deve-se impedir a realização da
conduta em prol de um bem coletivo que está intimamente ligado à dignidade
humana5.
Assim, pelo princípio da precaução, não se deve autorizar a implantação
de atividades e empreendimentos sobre os quais não se tem avaliação científica
adequada acerca das possíveis alterações adversas das características do meio
ambiente.
Conforme Fernandes6:
Nesse princípio, não se tem o objetivo de evitar o
desenvolvimento de atividades humanas sob o fundamento
da dúvida, mas, na verdade, pretende-se a manutenção e
a existência equilibrada do ambiente para as presentes e
futuras gerações.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 627.189/SP, assim interpretou o princípio da precaução:
É um critério de gestão de risco a ser aplicado sempre que
existirem incertezas cientificas sobre a possibilidade de um
produto, evento ou serviço desequilibrar o meio ambiente
ou atingir a saúde dos cidadãos, o que exige que o Estado
4.

5.

6.

BIZAWU, Kiwonghi; LOPES, André Luiz. Manipulação genética e organismos geneticamente
modificados à luz do direito à informação do consumidor. Revista Thesis Juris, São Paulo, v. 3, n.
1, p. 166-190, jan./jun. 2014, p. 179. Disponível em: http://www.revistartj.org.br. Acesso em:
20 jan. 2021.
DUAILIBE, Erika Pereira; BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Pós-modernidade e estado
de direito ambiental: desafios e perspectivas do direito ambiental. Anais do XIX Encontro
Nacional do Conpedi. Florianópolis: Fundação Boiteux, p. 1544-1556, 2010. Disponível em:
http://egov.ufsc.br Acesso em: 20 jan. 2021.
FERNANDES, Jeferson Nogueira. Os princípios constitucionais do equilíbrio ambiental.
Anais do XVII Congresso Nacional do Conpedi. Florianópolis: Fundação Boiteux, p.1.610-1.634,
2008, p. 1.619. Disponível em: http://www.buscalegis.ufsc.br. Acesso em: 20 jan. 2021.
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analise os riscos, avalie os custos das medidas de prevenção
e, ao final, execute as ações necessárias, as quais serão
decorrentes de decisões universais, não discriminatórias,
motivadas, coerentes e proporcionais7.

O princípio da precaução não tem previsão expressa na Carta
Magna, sendo sua principal fonte a Declaração do Rio sobre Ambiente
e Desenvolvimento (ONU, 1992). Nada obstante, legislações internas
infraconstitucionais impõem expressamente a precaução, a exemplo da Lei nº
11.105, de 2005, conhecida como Lei de Biossegurança.
A Lei nº 11.105, de 2005, regulamenta os incisos II, IV e V do §1º
do art. 225 da CRFB, estabelecendo normas de segurança e mecanismos
de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente
modificados, dispondo ainda sobre o Conselho Nacional de Biossegurança,
a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança e a Política Nacional de
Biossegurança.
Conforme Lessa8:
A biossegurança é uma área de conhecimento definida pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) como:
“condição de segurança alcançada por um conjunto de
ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar
riscos inerentes às atividades que possam comprometer a
saúde humana, animal e o meio ambiente.

Nesse ponto, reforçando a sistemática que se extrai da Constituição, o
art. 1º da Lei de Biossegurança é expresso ao condicionar as atividades que
envolvam organismos geneticamente modificados à observância do princípio
fundamental da precaução para a proteção do meio ambiente.
Dentro do regramento estabelecido na Lei nº 11.105, a Comissão
Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBIO é o principal órgão regulador
das atividades com OGMs, tendo como atribuição e competência a fixação
de normas de segurança e emissão de pareceres referentes à autorização para
atividades que envolvam OGM com impactos no meio ambiente, na saúde
humana, dos animais, das plantas, dentre outros.
Na análise de pedidos de autorização de uso comercial de organismo
geneticamente modificado pela CTNBio, a entidade deve observar os
comandos da Constituição e da Lei nº 11.105/2005, observando o princípio
da precaução, de modo a exigir a realização de estudos de impacto ambiental,
notadamente diante das incertezas científicas inerentes aos organismos
geneticamente modificados.

7.
8.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). Recurso Extraordinário 627.189. Brasília, DF:
Tribunal Pleno. [2017]. Disponível em: http://portal.stf.jus.br Acesso em: 27 mai. 2020.
LESSA, Daniela. Biossegurança, o que é? Portal da Fundação Oswaldo Cruz. [2014]. Disponível
em: https://portal.fiocruz.br/noticia/biosseguranca-o-que-e Acesso em: 25 mai. 2020.
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Sem ter certeza de que o novo organismo criado não causará dano à
saúde humana, tampouco ao equilíbrio ecológico do meio ambiente, ou ainda
sem saber cientificamente quais são os danos e quais a medidas de prevenção
e mitigação necessárias, o princípio da precaução impõe que não se conceda
autorização para o uso comercial.
Em decorrência do próprio princípio da precaução, o ônus de provar
a inexistência de riscos ou ainda a existência de risco acompanhado das
medidas de neutralização necessárias é do requerente da autorização, ou
seja, do interessado na utilização comercial dos organismos geneticamente
modificados9.
O princípio da precaução já fora fundamento de decisão judicial que
analisava o uso comercio de OGM, no caso, de alimento transgênico. Na Ação
Civil Pública 1998.34.00.027682-0, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal
conclui pela imprescindibilidade do estudo prévio de impacto ambiental para
a liberação de plantio, em escala comercial, da soja transgênica (round up ready),
justamente por força do princípio fundamental da precaução.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O legislador constituinte estabeleceu um Estado Democrático
de Direito fundamentado e estruturado, precipuamente, em princípios
constitucionais com força cogente que direcionam e condicionam as ações de
todos os componentes da sociedade à proteção da saúde individual e coletiva,
bem como à conservação do bem ambiental.
Nessa missão, emana da própria Constituição a obrigação do Poder
Público de controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas,
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, à qualidade de
vida e ao meio ambiente, além de preservar a diversidade e a integridade do
patrimônio genético e fiscalizar a pesquisa e manipulação de material genético
(art. 225, §1º).
Essa proteção é realizada a partir de mecanismos fornecidos pela
própria Constituição, pela legislação infraconstitucional e pelas convenções
e tratados internacionais, sendo o princípio da precaução um importante
balizador.
Dentro desse cenário, qualquer atividade econômica que não considere
a saúde e o ambiente está em desacordo com a ordem social e econômica
do país. A ausência de certeza quanto à inexistência de risco de poluição
contraria o desenvolvimento econômico definido pela Constituição, uma vez
que este pressupõe a sustentabilidade da atividade econômica.
9.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA). Princípio da Precaução. Brasília, DF. [2020].
Disponível em: https://www.mma.gov.br Acesso em: 25 mai. 2020.
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Deste modo, é essencial que tanto o empreendedor interessado no
uso comercial de organismo geneticamente modificado, quanto a sociedade
e o Poder Público busquem exaurir os estudos e as avaliações de impacto
socioeconômico ambiental, buscando identificar com precisão os riscos e as
medidas necessárias à eliminação de tais riscos, sob pena de não se poder
avançar no uso dos OGMs sem contrariar os preceitos do Democrático de
Direito Ambiental estabelecido pela Constituição de 1988.
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Da competência fiscalizatória
administrativa ambiental no caso do
rompimento da barragem de fundão
– Brumadinho – MG e a solução
alternativa de conflito via
“acordo subsitutivo”
ALEXANDRE BURMANN

INTRODUÇÃO
No dia 05 de novembro de 2015, o rompimento da Barragem de Fundão,
da mineradora Samarco, deixou 19 mortos e causou uma enxurrada de lama
que inundou várias casas no distrito de Bento Rodrigues, em Minas Gerais.
Em torno de 43 milhões de metros cúbicos de rejeitos vazaram da barragem,
atingindo pessoas, comunidades e o próprio Rio Doce, deixando milhares
de moradores da região sem água e sem trabalho1. Posteriormente, em 25
de janeiro de 2019, uma das barragens da Mina Córrego de Feijão também
se rompeu, despejando aproximadamente 12 milhões de metros cúbicos de
rejeito de minério por cima das estruturas administrativas da mineradora Vale,
ceifando a vida de 259 pessoas. A lama provocada pela enxurrada de rejeitos
cobriu quase 300 hectares de Mata Atlântica e matou cerca de 4 mil animais2.
A reparação dos danos e as responsabilidades dos maiores acidentes
ambientais do Brasil ainda não foram totalmente solucionadas. Processos
judiciais se avolumam nas varas judiciais do Estado de Minas Gerais e
também na Inglaterra - sede internacional da mineradora3. As ações buscam a
responsabilização por crime ambiental da empresa e gestores envolvidos, nos
termos da Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal nº 9.605/98); outras ações
1.
2.
3.

PORTAL G1. Há 3 anos, rompimento de barragem de Mariana causou maior desastre ambiental do país e
matou 19 pessoas. 25/01/2019. Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em 20 jan. 2021.
PORTAL G1. Rompimento da barragem da Vale em Brumadinho completa um ano. 25/01/2020.
Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em 20 jan. 2021.
VALOR ECONÔMICO. Justiça inglesa analisa ação contra BHP no caso Samarco. Disponível em:
https://valor.globo.com. Acesso em 20 jan. 2021.
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buscam a reparação dos danos civis que repercutiram no meio ambiente e
nas sociedades mineira e capixaba. Sejam ações civis públicas promovidas
pelo Ministério Público ou ações individuais, pelos moradores afetados pelos
acidentes, há a tentativa de buscar alguma forma de compensação por todo o
dano e sofrimento causado.
Neste contexto, verifica-se que um ponto pouco debatido é relativo
à competência para a apuração das infrações administrativas ambientais e a
imposição de sanções às mineradoras. Há conflito entre os órgãos ambientais
na tentativa de imputar a responsabilidade administrativa ambiental para com
os infratores.
Face a essas constatações, este artigo busca analisar, pontualmente, as
questões relativas à competência fiscalizatória dos entes federados, sobretudo
no caso de Brumadinho, em razão de o autor ter conseguido acesso à parte
dos documentos e autos de infração emitidos pela Secretaria Estadual do
Meio Ambiente de Minas Gerais – SEMAD – e pelo Instituto Brasileiro
de Meio Ambiente e Recursos Naturais – IBAMA – contra a mineradora
Vale. Não há juízo de mérito neste trabalho sobre o acidente em si, desde já
considerado totalmente lamentável pelo autor. Da mesma forma, a análise
poderá ser prejudicada em razão da existência de outros tantos documentos a
que o autor não teve acesso franqueado4.

1 DA COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
A competência do Poder Público para defender e proteger o meio
ambiente está consolidada no artigo 225 da Constituição Federal5. No mesmo
sentido, a competência para fiscalizar é comum de todos os entes federados,
nos termos do artigo 23 da Constituição, especialmente em seus incisos VI e
VIII6. Como refere José dos Santos Carvalho Filho7, “a fiscalização apresenta
4.

Para o acidente de Brumadinho/MG, o Ibama lavrou 5 (cinco) autos de infração, com
valor unitário de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões) cada (somando o valor total
de R$ 250.000.000,00 – duzentos e cinquenta milhões de reais), conforme processos
administrativos 02006.000182/2019-11 (AI 9121317-E), 02006.000183/2019-57 (AI
9121319-E), 02006.000184/2019-00 (AI 9121320-E), 02006.000185/2019-46 (AI 9169739E) e 02006.000186/2019-91 (AI 9169740-E); já a Secretaria Estadual do Meio Ambiente
do Estado de Minas Gerais – Semad emitiu os autos de infração 102345, 199073, 199070
e 211251, impondo à empresa infratora uma multa no valor de 27.590.773,62 UFEMGs
(correspondentes a R$ 99.139.167,77), sendo as multas estaduais pagas integralmente pela
empresa infratora.
5. 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.
6. Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;
Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e
do bem-estar em âmbito nacional.
7. CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 15 ed. Rio de Janeiro:
Lúmen Júris, 2006.
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duplo aspecto: um preventivo, através do qual os agentes da Administração
procuram impedir um dano social, e um repressivo, que, em face da
transgressão da norma de polícia, redunda na aplicação de uma sanção”. O
Superior Tribunal de Justiça também confirma que8:
não há falar em competência exclusiva de um ente da
federação para promover medidas protetivas. Impõe-se
amplo aparato de fiscalização a ser exercido pelos quatro
entes federados, independentemente do local onde a
ameaça ou o dano estejam ocorrendo. O Poder de Polícia
Ambiental pode - e deve – ser exercido por todos os entes
da Federação, pois se trata de competência comum, prevista
constitucionalmente. Portanto, a competência material
para o trato das questões ambiental é comum a todos os
entes. Diante de uma infração ambiental, os agentes de
fiscalização ambiental federal, estadual ou municipal terão
o dever de agir imediatamente, obstando a perpetuação da
infração.

A edição da Lei Complementar n.º 140/11 não limitou ou desvirtuou
a regra constitucional, apenas estabeleceu regras de cooperação para que a
atividade administrativa de todos os responsáveis pelo controle ambiental seja
mais ampla e eficaz. É importante verificar que a regra prevista, no artigo 17,
da Lei Complementar n.º 140/11, indica a preferência da emissão do auto
de infração e início do processo administrativo pelo órgão competente pelo
licenciamento ambiental9, ou seja, quem licencia, fiscaliza:
Art. 17. Compete ao órgão responsável pelo licenciamento
ou autorização, conforme o caso, de um empreendimento
ou atividade, lavrar auto de infração ambiental e instaurar
processo administrativo para a apuração de infrações à
legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou
atividade licenciada ou autorizada.
§ 1º Qualquer pessoa legalmente identificada, ao constatar
8.
9.

Superior Tribunal de Justiça, AgRg no REsp 1.417.023/PR, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/08/2015.
O licenciamento ambiental é um dos principais instrumentos para a efetivação da gestão
ambiental e a proteção e defesa do meio ambiente pelo Poder Público, consoante artigo 9º da
Política Nacional do Meio Ambiente, Lei n.º 6.938/81. É caracterizado como o procedimento
administrativo realizado pelo órgão ambiental competente, para licenciar a instalação,
ampliação, modificação e operação de atividades e empreendimentos que utilizam recursos
naturais ou que sejam potencialmente poluidores ou que possam causar degradação ambiental.
Neste procedimento, objetiva-se o controle de atividades potencialmente poluentes com a
finalidade de prevenir os danos ambientais. As licenças ambientais buscam estabelecer as
condições para que a atividade ou o empreendimento cause o menor impacto possível ao
meio ambiente. Assim, são avaliados impactos causados pelo empreendimento, tais como:
seu potencial ou sua capacidade de gerar líquidos poluentes (despejos e efluentes), resíduos
sólidos, emissões atmosféricas, ruídos e o potencial de risco, como, por exemplo, explosões
e incêndios. “Importa que a tecnologia empregada não possa causar prejuízo ao homem e a
seu ambiente, não cabendo, contudo, ao Poder Público indicar este ou aquele equipamento
antipoluidor” (MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 20. ed. São
Paulo: Malheiros, 2012, p. 340).
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infração ambiental decorrente de empreendimento ou
atividade utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou
potencialmente poluidores, pode dirigir representação ao
órgão a que se refere o caput, para efeito do exercício de
seu poder de polícia.
§ 2º Nos casos de iminência ou ocorrência de degradação
da qualidade ambiental, o ente federativo que tiver
conhecimento do fato deverá determinar medidas
para evitá-la, fazer cessá-la ou mitigá-la, comunicando
imediatamente ao órgão competente para as providências
cabíveis.
§ 3º O disposto no caput deste artigo não impede o exercício
pelos entes federativos da atribuição comum de fiscalização
da conformidade de empreendimentos e atividades efetiva
ou potencialmente poluidores ou utilizadores de recursos
naturais com a legislação ambiental em vigor, prevalecendo
o auto de infração ambiental lavrado por órgão que detenha
a atribuição de licenciamento ou autorização a que se refere
o caput.

O caput do artigo 17 estabeleceu a regra geral de competência do
órgão responsável pelo licenciamento (ou autorização) de empreendimento/
atividade, lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo
para a apuração de infrações à legislação ambiental. De forma sintética, aplicase a regra anteriormente referida: “quem licencia, fiscaliza”.
Porém, considerando as regras gerais de competência constitucional, o
artigo 17 estabeleceu duas exceções nos § 2º e 3º.
O § 2º estabelece a possibilidade de qualquer ente federado, no seu
poder-dever de defender e preservar o meio ambiente, realizar medidas para
evitar, fazer cessar ou mitigar eventual ocorrência de degradação ambiental
ou a iminência de que ela ocorra. Em outras palavras, com um exemplo
hipotético, poderá o órgão ambiental estadual realizar medida administrativa
(embargo, suspensão de atividade) em empreendimento licenciado pelo
município, ainda que este seja o competente para as atividades de fiscalização
ambiental. Deverá, após realizar as medidas para interromper a degradação
ambiental, comunicar ao órgão competente pela fiscalização para que aquele
tome as medidas cabíveis, quais sejam: assumir o processo administrativo,
emitindo o auto de infração e dando-lhe seguimento. Entende-se que as
medidas tomadas pelo órgão ambiental “incompetente” “possuem um caráter
acessório e transitório”10.
Essa comunicação, referida no § 2º, deverá ser realizada de maneira
formal, de forma a subsidiar adequadamente a atuação do ente fiscalizador
“incompetente”. Caso o ente federado “competente” pela ação de fiscalização
não tome nenhuma medida após a referida comunicação, seja por inércia,
10. FARIAS, Talden. Fiscalização e sanções ambientais na Lei Complementar 140/2011. 30 mai. 2020.
Disponível em: https://www.conjur.com.br Acesso em: 10 set. 2020.

ALEXANDRE BURMANN
PAULO DE BESSA ANTUNES

53

omissão ou falta de estrutura para a fiscalização ambiental, ensejará a hipótese
do § 3º.
No parágrafo 3º, a LC n.º 140/11 reafirmou o poder de fiscalização
de todos os entes para toda e qualquer situação, estabelecendo que a
competência do órgão licenciador para fiscalizar não impede a competência
comum dos demais entes. Nesse sentido, versa a doutrina de Paulo Affonso
Leme Machado: “pode-se afirmar que, diante da inércia do órgão licenciador,
a lavratura do auto de infração e a imposição de sanção, por outro ente
federativo, são válidas e tenham efeito duradouro”11.
Na prática, quem deve emitir, preferencialmente, o auto de infração é
o órgão licenciador de tal atividade. Caso ele não tenha conhecimento da
situação, qualquer órgão ambiental “incompetente” poderá emitir auto de
infração próprio ou tomar alguma medida administrativa (termo de embargo,
suspensão de atividade, dependendo do caso) para fins de evitar, cessar
ou mitigar o dano ambiental. A partir disso, deverá comunicar ao órgão
ambiental competente, para que este proceda na emissão de auto de infração
e apuração de responsabilidade em processo administrativo ambiental. Caso
o órgão ambiental competente emita novo auto de infração12, este prevalecerá
frente ao auto do órgão ambiental que tomou as medidas para cessação do
dano. Ao contrário, caso o órgão ambiental competente não se manifeste
ou permaneça omisso, o auto de infração “originário emitido pelo órgão
ambiental incompetente” continuará válido, com processo administrativo
ambiental sendo realizado pelo órgão emissor.
A redação do artigo e seus parágrafos consolida a possibilidade de
autuação por somente um ente federado, não permitindo o bis in idem na
seara administrativa de proteção do meio ambiente, de forma que o infrator
não possa ser autuado e punido mais de uma vez pela mesma conduta13. A
vedação da cobrança de multas ambientais por mais de um ente federado
também está prevista no artigo 14, inciso I, da Lei Federal nº 6.938/81 e na
Lei Federal nº 9.605/98, em seu artigo 76.

2 DAS AUTUAÇÕES ADMINISTRATIVAS NO CASO DE
BRUMADINHO/MG
O empreendimento de mineração no Córrego de Feijão, em
Brumadinho, foi licenciado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
11. MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 20. ed. São Paulo: Malheiros,
2012.
12. Não há definição sobre quanto tempo o órgão ambiental “incompetente” pode aguardar
pela ação do órgão ambiental “competente”, após a comunicação ou mesmo quando não há
conhecimento do fato. Isso pode gerar um problema futuro, quando há um auto de infração em
fase de instrução ou julgado (pelo ente incompetente) e, posteriormente, o ente “competente”
emite um auto de infração para a mesma conduta. Uma regulamentação estabelecendo prazos
de manifestação e/ou preclusão poderia solucionar esse problema.
13. Em sentido contrário – do qual se diverge totalmente – o Recurso Especial nº 1.132.682-RJ
(2009/0062655-0).
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Desenvolvimento Sustentável – SEMAD de Minas Gerais. Considerando o já
referido artigo 17 da Lei Complementar nº 140/11, o órgão responsável pelo
licenciamento é, também, responsável por lavrar auto por eventuais infrações.
Porém, no caso concreto, além da SEMAD emitir autos de infração
contra a empresa/empreendimento em razão do fato ocorrido (rompimento
de barragem), o IBAMA também lavrou autos de infração sobre a mesma
situação.
Para o acidente de Brumadinho/MG, o Ibama lavrou 5 (cinco) autos
de infração, com valor unitário de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões
de reais) cada (somando o valor total de R$ 250.000.000,00 – duzentos
e cinquenta milhões de reais), conforme processos administrativos
02006.000182/2019-11 (AI 9121317-E), 02006.000183/2019-57 (AI
9121319-E), 02006.000184/2019-00 (AI 9121320-E), 02006.000185/201946 (AI 9169739-E) e 02006.000186/2019-91 (AI 9169740-E); já a Secretaria
Estadual do Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais – Semad – emitiu
os autos de infração 102345, 199073, 199070 e 211251, impondo à empresa
infratora uma multa no valor de 27.590.773,62 UFEMGs (correspondentes
a R$ 99.139.167,77), sendo as multas estaduais pagas integralmente pela
empresa infratora.
No caso, ocorreu uma dupla punição em razão do mesmo fato (bis
in iden). E quando tal situação acontece, deve prevalecer o auto de infração
do ente federado competente para o licenciamento da atividade, conforme
redação do § 3º, do artigo 17, da Lei Complementar nº 140/11. Nesse sentido
– e contra a sua atuação fiscalizatória no caso concreto – posiciona-se o
próprio IBAMA, conforme estabelecido na Orientação Jurídica Normativa
49/2013/PFE/IBAMA14, emitida pela Procuradoria Especializada do órgão
ambiental federal:
I. Competência dos entes federativos em matéria de
fiscalização ambiental atualmente regulada pelo art.
17 da Lei Complementar nº 140/11, que instituiu um
sistema de prevalência, sem afastar a competência comum
constitucionalmente prevista.
II. Atividade concretamente licenciada deve ser
preferencialmente fiscalizada pelo órgão ambiental
emissor da licença, impondo-se a efetiva atuação do
órgão fiscalizador supletivo em caso de omissão do órgão
primariamente competente. Em situação de duplicidade de
autuações, caberá a prevalência da fiscalização realizada pelo
órgão licenciador, com reconhecimento da insubsistência
do auto de infração anteriormente lavrado pelo órgão
fiscalizador supletivo, desde que a penalidade aplicada
no processo originário ainda não esteja definitivamente
constituída.
14. BRASIL. ORIENTAÇÃO JURÍDICA NORMATIVA Nº 49/2013/PFE/IBAMA.
Disponível em: https://www.camara.leg.br Acesso em: 20 nov. 2020.
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O teor da Orientação Normativa é claro ao reafirmar a prevalência do
auto de infração do ente que licencia o empreendimento:
Ao analisar o dispositivo acima, a primeira conclusão que
se releva ao intérprete é a de que o dispositivo evidencia a
opção do legislador pelo estabelecimento de uma ligação
relativa entre competência para licenciar e competência
para fiscalizar. (...) Tal vinculação faz sentido, quando se
vislumbram as melhores condições técnico- administrativas
do órgão licenciador para fiscalizar, já que a atividade
importa, muitas vezes, a avaliação do cumprimento
ou da inobservância de condições e limites da licença
ambiental expedida, o que foi bem ponderado pelo
legislador (...). Tem-se aqui, legalmente posto, o princípio
do licenciador- fiscalizador primário, que atribui ao órgão
licenciador o dever primário de fiscalizar as atividades
cujo controle ambiental prévio foi por ele exercido. Com
isso, pretende-se evitar que o ente fiscalizador interfira na
discricionariedade administrativa de outro órgão ambiental,
ao se imiscuir no mérito da licença emitida, para concluir
por seu cumprimento ou descumprimento.

A doutrina também segue o entendimento da Orientação Normativa,
conforme indicam Édis Milaré, Talden Farias e Eduardo Bim:
não faz sentido manter-se uma atividade ou empreendimento
sob o licenciamento de um Ente da Federação (por
exemplo, o estadual), e, ao mesmo tempo, possibilitar que
outros órgãos, de outras esferas, possam sobre eles exercer
livremente o poder de polícia. Afinal, isso significaria uma
total ingerência dos órgãos ambientais, uns sobre os outros,
o que evidentemente não foi o intuito da Política Nacional
de Meio Ambiente e da Constituição Federal. Sim, pois
o federalismo cooperativo rechaça de vez a ideia de que
a União possa intitular-se fiscal dos demais entes e viceversa15.
c) Submissão da competência sancionatória à competência
licenciatória:
É sabido que o parágrafo 3º do artigo 17 da LC 140 abre
margem para que qualquer ente federativo possa fiscalizar
e aplicar sanções administrativas. Contudo, o mesmo
dispositivo determina que deverá prevalecer a sanção
administrativa aplicada pelo ente federativo responsável
pelo licenciamento ambiental. Dessa forma, a competência
sancionatória está submetida à competência licenciatória,
ainda que em um primeiro momento possa ocorrer uma
desvinculação16.
Para evitar sobreposição de atribuições, desperdício de
15. MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 11ª ed. São Paulo: RT, 2018.
16. FARIAS, Talden. Fiscalização e sanções ambientais na Lei Complementar 140/2011. 30 mai. 2020.
Disponível em: https://www.conjur.com.br/ Acesso em: 10 set. 2020.
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recursos públicos, perda de eficiência e, consequentemente,
de irracionalidade na atuação estatal, o artigo 17 da LC
140/11 preceituou que todos podem fiscalizar, embora
prevaleça o auto de infração ambiental lavrado por órgão
que detenha a atribuição de licenciamento ou autorização
(art. 17, §3º).
(...).
A competência administrativa para fiscalizar é comum, logo
pode ser exercida por todas as esferas federativas, embora
com a limitação da prevalência do auto de infração do ente
competente para licenciar ou autorizar17.

Na mesma linha, julgou a corte máxima, o Supremo Tribunal Federal,
conforme segue:
É preciso destacar que não há dúvida de que existe
uma fiscalização inerente ao exercício de licenciamento
ambiental por parte do órgão competente para tanto. O
que se espera, nesse sentido, é que o órgão competente para
licenciar exerça amplo controle e fiscalização nos limites do
processo administrativo de licenciamento ambiental, sem
interferências de outros órgãos integrantes do SISNAMA18.

Conclui-se, portanto, que os autos de infração emitidos pelo IBAMA,
pelo rompimento da barragem Mina Córrego de Feijão, em Brumadinho/
MG, deveriam ser declarados insubsistentes ante à ação fiscalizadora do ente
estadual - Secretaria Estadual de Meio Ambiente de MG -, órgão competente
para a lavratura dos autos de infração, nos termos da Lei Complementar nº
140/11, inclusive tendo pagado as multas pecuniárias oriundas dos autos de
infração nos processos administrativos estaduais.

3 DO “ACORDO SUBSTITUTIVO” NOS TERMOS DO ARTIGO 26
DA LINDB
Não obstante o entendimento de que somente os autos de infração
emitidos pelo Estado de Minas Gerais, por meio de sua Secretaria de
Meio Ambiente, deveriam ser considerados válidos e os autos de infração
do IBAMA deveriam ser declarados insubsistentes, nos termos do
entendimento doutrinário, jurisprudencial e do próprio órgão ambiental, a
empresa requereu, como “solução alternativa de conflito” - e foi deferido - a
realização de “acordo substitutivo” junto ao IBAMA para o encerramento
dos processos administrativos. Pelos termos do acordo, os processos serão
declarados extintos sem o reconhecimento de responsabilidade administrativa
da empresa, ainda que ela realize o pagamento do valor integral das multas
(totalizando R$ 250.000.000,00 - duzentos e cinquenta milhões de reais).
17. BIM, Eduardo Fortunato. Licenciamento ambiental. ed. Fórum, Belo Horizonte, 2018, 4ª ed.
18. STF, Pleno. STA 286/BA. Rel. Min. GILMAR MENDES. DJe 28.04.10.
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As partes utilizaram-se do “termo de compromisso”, indicado no artigo
26 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, estabelecendo um
consenso para fins de evitar a judicialização das multas ambientais federais.
Os “acordos substitutivos” têm por objetivo
19

extirpar irregularidade do compromitente, em função de
uma conduta de desobediência às normas jurídicas, ou
fulminar uma contenda administrativa. A desconformidade
com a lei pode acontecer em situação de exercício do poder
de polícia por parte da Administração Pública, ocasião em
que haverá muita similaridade com o termo de ajustamento
de conduta tratado na Lei de Ação Civil Pública, ou pode
resultar de um inadimplemento ou inexecução contratual
por parte do ente que celebrou contrato administrativo
com a Administração Pública. Em ambas as hipóteses, em
caso de recurso administrativo, é possível que, em vez de
aguardar o pronuncia- mento final da instância recursal
administrativa, a negociação avance para a celebração do
termo de compromisso20.

No termo de “acordo substitutivo” celebrado, saltam aos olhos os
diversos “considerandos” do instrumento, para fim de justificá-lo. Evitar a
judicialização, por meio de uma solução alternativa de conflito; e a busca de
uma solução consensual e eficaz que traga benefícios ambientais, sociais e
econômicos são destaques no preâmbulo do instrumento:
CONSIDERANDO que as PARTES estão dispostas
a evitar a judicialização da questão e, a partir de método
alternativo de solução de conﬂito, pois, a indesejável
mobilização de recursos públicos e privados, bem como
a morosidade inerente ao processo judiciário envolvendo
matérias como as suscitadas;
CONSIDERANDO que, assim, as PARTES creem que –
nos termos da lei e à luz dos princípios de direito – convém
que se logre um desfecho consensual para os processos
administrativos acima referidos, com os benefícios da
celeridade, da eﬁcácia e da adoção de soluções adequadas
não apenas sob a perspectiva da legalidade, mas também
geradoras de benefícios ambientais, sociais e econômicos,
que o caso de que se cuida está a demandar;

Como referido, apesar do acordo garantir o pagamento dos valores
das multas para fins de programas ambientais específicos, tal fato não
significará a assunção de responsabilidade administrativa por parte da
empresa, tampouco do IBAMA, no reconhecimento das teses informadas
pela empresa em sede de defesa, conforme estabelecido em cláusulas que
tratam das “responsabilidades” dos signatários:
19. Regulamentado pelo artigo 10 do Decreto nº 9.830, de 10 de junho de 2019.
20. ALMEIDA, Luiz Antônio de Freitas. O Termo de Compromisso do Artigo 26 da LINDB, o
Licenciamento Ambiental e a Proteção do Direito ao Meio Ambiente. RDP, Brasília, Volume
17, n. 95, 128-152, set./out. 2020.
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5.1. A celebração deste Instrumento não importa
em reconhecimento ou assunção de quaisquer
responsabilidades, de natureza cível, administrativa e penal,
tampouco em admissão de culpa, pela Vale ou quaisquer de
seus funcionários ou colaboradores, nem reconhecimento
quanto ao cabimento de imputações ou tipos, de cunho
cível, administrativo ou penal, constantes dos autos de
infração e respectivos processos administrativos referidos
neste Instrumento.
5.2. A celebração deste Instrumento não importa em
reconhecimento por parte do Ibama de qualquer razão ou
concordância com a prevalência dos fundamentos, teses ou
argumentos de defesa da Vale. Igualmente, a celebração do
presente Instrumento não representa renúncia do Ibama ao
exercício do seu poder de polícia administrativo ambiental
em nenhuma situação, não se consubstanciando em nova
interpretação, orientação geral ou prática administrativa,
não se conﬁgurando enquanto precedente para quaisquer
ﬁns. Tampouco a Vale reconhece competência ou
atribuição do Ibama para expedir multas relativamente a
empreendimentos ou atividades objeto de licenciamento
por outro órgão do Sistema Nacional de Meio Ambiente
– Sisnama, especialmente quando tal órgão licenciador
exerce seu poder de polícia relativamente ao fato ou ato
alegadamente transgressor.

Pode-se dizer que a empresa optou por agir estrategicamente ao
firmar o acordo para pagamento dos valores, mesmo tendo fundamentos
consistentes para discussão judicial. Os aspectos externos que envolvem este
trágico acidente ambiental poderiam prejudicar a avaliação do julgamento dos
argumentos da defesa no processo administrativo. Além disso, o custo total
de judicialização da demanda poderia ser maior - na soma de todos os fatores
envolvidos - do que o valor gasto para a concretização do acordo.
Para a empresa – que teve o processo encerrado sem uma declaração
expressa de sua responsabilidade administrativa – a solução é interessante.
Ao IBAMA e à sociedade com um todo, fica o questionamento: a extinção
dos processos por “acordo substitutivo” não está expressamente prevista
na legislação que trata dos processos administrativos ambientais, existindo
outros instrumentos normativos que têm natureza similar, como o “termo
de compromisso ambiental”, artigo 79, da Lei de Crimes Ambientais e artigo
139 e seguintes do Decreto Federal nº 6.514/08.
Se a empresa simplesmente optasse pelo pagamento direto da multa
pecuniária, fizesse algum tipo de conciliação ambiental ou utilizasse da
conversão da multa em serviços ambientais, hipóteses regulamente previstas
no Decreto Federal nº 6.514/08, estaria sujeita, no futuro, a ter eventuais
multas duplicadas ou triplicadas em função da ocorrência de reincidência21.
21. Decreto Federal nº 6.514/08:
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Ademais, as soluções supraindicadas na esfera administrativa ambiental
reforçam a necessidade de reparação do dano ocorrido – situação que não é
referida no artigo 26 da LINDB.
Tal situação pode ser considerada ilegal, já que a firmatura de termo
de compromisso “não poderá conferir desoneração permanente de dever ou
condicionamento de direito reconhecido por orientação geral”, conforme
redação do inciso III, § 1º, do citado artigo 26. Tal vedação referenda a
“renúncia de competência”, expressamente prevista no artigo 2º, inciso II
da Lei do Processo Administrativo Federal (Lei nº 9.784/99), tratando-se
“de um comando especialmente dirigido à negociação quanto ao modo de
exercício das prerrogativas públicas, como a intensidade de uma sanção ou o
afastamento das mesmas no caso do compromisso”22. Com o encerramento
do processo em procedimento diversificado ao estabelecido na norma
ambiental, haveria a desoneração da responsabilidade administrativa da
empresa em razão da firmatura do compromisso, o que não seria permitido:
Com efeito, a legitimidade do compromisso depende
essencialmente da promoção de interesses gerais relevantes.
A utilização de um conceito jurídico indeterminado
(“interesse geral relevante”) permite uma maior margem
de manobra para a Administração Pública, a qual, por
suposto, não pode tentar burlar a lei para acomodar
interesses espúrios ou que atentem contra a impessoalidade
administrativa. Por isso, é possível o controle pelo Poder
Judiciário de compromisso administrativos que, diante das
peculiaridades do caso concreto, desbordem da ordem
jurídica23.

Tais questionamentos devem ser devidamente apurados para evitar a
ocorrência de desvio de finalidade. Está se tratando de um novo instituto,
que deve ser cada vez mais aprimorado para atingir uma resposta eficaz às
demandas antagônicas sancionatórias ambientais.
No caso concreto, tem-se que as principais finalidades da
responsabilidade administrativa – repressiva e educativa – são alcançadas pela
imposição e pagamento das sanções pecuniárias. O principal déficit em razão
dos lamentáveis acidentes acontecidos segue sendo investigado na esfera civil
Art. 11. O cometimento de nova infração ambiental pelo mesmo infrator, no período de
cinco anos, contados da lavratura de auto de infração anterior devidamente confirmado no
julgamento de que trata o art. 124, implica:
I - aplicação da multa em triplo, no caso de cometimento da mesma infração; ou
II - aplicação da multa em dobro, no caso de cometimento de infração distinta.
22. GUERRA, Sérgio; PALMA, Juliana Bonacorsi de. Novo regime jurídico de negociação com a
Administração Pública. Revista de Direito Administrativo, Edição Especial: Direito Público na Lei
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB (Lei no 13.655/2018), p. 135-169,
nov. 2018.
23. ALMEIDA, Luiz Antônio de Freitas. O Termo de Compromisso do Artigo 26 da LINDB, o
Licenciamento Ambiental e a Proteção do Direito ao Meio Ambiente. RDP, Brasília, Volume
17, n. 95, 128-152, set./out. 2020
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– na reparação do dano ambiental – e não necessariamente seria resolvido na
esfera administrativa.
A implementação de novos caminhos em nosso sistema de
responsabilização e o termo de compromisso firmado já podem ser
considerados um interessante precedente para as soluções alternativas de
conflitos em nosso sistema jurídico ambiental.

CONCLUSÃO
Um dos maiores acidentes ambientais do Brasil, o rompimento da
barragem da Mina do Feijão, em Brumadinho/MG, é um fato lamentável que
ainda suscita diversas discussões sobre as responsabilidades da empresa.
No que tange à responsabilidade administrativa ambiental, todavia, tal
situação aparentemente está solucionada.
Na esfera estadual, em que o empreendimento foi licenciado e, em tese,
competente para a emissão dos autos de infração pelo fato ocorrido, a empresa
pagou os valores das multas, encerrando os processos administrativos.
No âmbito federal, não obstante a correta tese alegada de incompetência
do IBAMA, a empresa optou pela realização de um “acordo substitutivo”,
nos termos do artigo 26 da LINDB. Nos termos do compromisso firmado,
a empresa quitou o valor integral das multas impostas (R$ 250.000.000,00),
mas expressamente isentou-se de qualquer responsabilidade pelas infrações.
Ainda que passível de críticas à realização do termo de compromisso, podese dizer que as principais finalidades da responsabilidade administrativa –
repressiva e educativa – foram alcançadas pela imposição e pagamento das
sanções pecuniárias.
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CAPÍTULO

3

Aspectos atuais e controvertidos do
programa de conversão de multas
ambientais na esfera federal
ALEXANDRE SALOMÃO JABRA
GIOVANI BRUNO RUIZ TOMASONI

INTRODUÇÃO
O presente artigo busca analisar alguns dos principais aspectos
envolvendo o Programa de Conversão de Multas Ambientais na esfera federal,
previsto no Decreto Federal 6.514/2008, e pontos atuais e controvertidos.
Para tanto, propõe-se um estudo da evolução legislativa recente sobre a
conversão de multas, seguindo-se para a análise das principais regras em vigor
atualmente para a adesão ao programa nas modalidades direta e indireta. Em
seguida, abordam-se algumas das principais polêmicas envolvendo o assunto,
as quais exigem aprimoramento e debate pela comunidade jurídica para fins
de aperfeiçoamento do instituto da conversão das multas.

1 EVOLUÇÃO LEGISLATIVA RECENTE
A conversão de multas ambientais consiste em instrumento previsto
no artigo 72, §4, da Lei Federal 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe
sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades
lesivas ao meio ambiente, ao prever que “a multa simples pode ser convertida
em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio
ambiente1”.
O Decreto Federal 6.514, de 22 de julho de 2008, que regulamenta
as infrações administrativas previstas na Lei de Crimes Ambientais, em seu
texto original, já previa um procedimento para a conversão da multa simples
1.

BRASIL. LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998. Disponível em: https://
legislacao.presidencia.gov.br Acesso em: 20 nov. 2020.
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em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio
ambiente. Contudo, foram as alterações advindas dos Decretos Federais
9.179, de 23 de outubro de 2017, e 9.760, de 11 de abril de 2019, que
trouxeram robustez e maior detalhamento ao procedimento de conversão,
possibilitando ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA - e ao Instituto Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade - ICMBio - a definição de diretrizes regulamentares mais
claras e medidas visando a impulsionar os programas de conversão.
Destaca-se que o Decreto Federal 6.514/2008 também foi emendado
pelo Decreto Federal 7.404, de 23 de dezembro de 2010, que regulamentou
a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal 12.305, de 2 de agosto
de 2010), para prever a possibilidade de conversão da multa imposta ao
consumidor que deixar, de forma reiterada, de cumprir as suas obrigações no
âmbito dos sistemas de logística reversa de resíduos sólidos2.
Em seguida às alterações no Decreto Federal 6.514/2008, o IBAMA
publicou duas normativas para regulamentar o procedimento de conversão
de multas, objetivando finalmente implementar o programa. As Instruções
Normativas Conjuntas MMA/Ibama/ICMBio 01 e 03/2020, que tratam das
modalidades direta e indireta, respectivamente, têm sido objeto de debate
e diversas empresas têm aplicado para projetos de conversão, em ambas as
modalidades.
Também se faz importante destacar que o Decreto Federal 3.179, de 21
de setembro de 1999, revogado pelo Decreto Federal 6.514/2008, já previa
a possibilidade de conversão da multa simples em “serviços de preservação,
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente3” (art. 2, §4), com
possibilidade de redução de 90% do valor da multa (art. 60, §3)4. O valor de
redução passou a ser consideravelmente menor na norma vigente, prevendo
2.

Art. 61. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar
em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição
significativa da biodiversidade:
Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).
Art. 62. Incorre nas mesmas multas do art. 61 quem: (...) XVII - deixar de atender às regras
sobre registro, gerenciamento e informação previstos no § 2º do art. 39 da Lei nº 12.305, de
2010. § 1. As multas de que tratam os incisos I a XI deste artigo serão aplicadas após laudo de
constatação. § 2. Os consumidores que descumprirem as respectivas obrigações previstas nos
sistemas de logística reversa e de coleta seletiva estarão sujeitos à penalidade de advertência. §
3. No caso de reincidência no cometimento da infração prevista no § 2o, poderá ser aplicada
a penalidade de multa, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) a R$ 500,00 (quinhentos reais).
§ 4. A multa simples a que se refere o § 3o pode ser convertida em serviços de preservação,
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente.
3. BRASIL. DECRETO Nº 6.514, DE 22 DE JULHO DE 2008. Disponível em: http://www2.
mma.gov.br. Acesso em 20 nov. 2020.
4. Art. 60. As multas previstas neste Decreto podem ter a sua exigibilidade suspensa, quando
o infrator, por termo de compromisso aprovado pela autoridade competente, obrigar-se à
adoção de medidas específicas, para fazer cessar ou corrigir a degradação ambiental. (...) § 3o
Cumpridas integralmente as obrigações assumidas pelo infrator, a multa será reduzida em
noventa por cento do valor atualizado, monetariamente.
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a possibilidade de redução entre 40% (quarenta por cento) e 60% (sessenta
por cento) a depender do momento processual em que o autuado apresenta
seu requerimento.
Anterior aos Decretos regulamentares da Lei de Crimes Ambientais,
contudo, o Decreto Federal 99.274, de 6 de junho de 1990, que, entre
outras disposições, regulamentou dispositivos da Política Nacional de Meio
Ambiente, já havia estabelecido a possibilidade de conversão das multas, com
redução de até 90% (noventa por cento)5.
Não obstante a possibilidade de redução de até 90% (noventa por
cento) do valor da multa imposta, a conversão nunca foi um instrumento que
ganhou aderência, o que está, de certa forma, refletido no enorme montante
de multas ambientais impostas pelo IBAMA e não pagas. De acordo com um
levantamento do Portal G1, de janeiro a outubro de 2018, o país arrecadou
mais de R$ 22 milhões em multas. Em 2019, o valor caiu para menos de
R$ 14 milhões. Em 2020, por sua vez, a arrecadação alcançou pouco mais
de R$ 4 milhões6. Houvesse maior clareza nas regras aplicáveis, como se
objetiva com as normas editadas em 2020, o IBAMA arrecadaria valores com
maior frequência e facilidade, bem como impulsionaria projetos de melhoria
ambiental que necessitam de tutela do Estado para se concretizarem.
Vale destacar, ainda, que as normas mencionadas são aplicáveis aos
órgãos e às entidades vinculadas à Administração Pública Federal, apenas.
Nem poderia ser diferente, já que a conversão ocorrerá sobre as multas
aplicadas pelos seus entes administrativos, sendo os valores arrecadados
destinados aos fundos e à caixa da União, bem como os serviços prestados no
âmbito do programa de conversão destinados a projetos ou áreas de interesse
da União.
Diversos Estados também possuem normas que tratam da conversão
de multas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade
do meio ambiente. O Estado de São Paulo, por exemplo, prevê, por meio do
Decreto Estadual 64.456, de 10 de setembro de 2019, e da Resolução SMA
51, de 31 de maio de 2016, a conversão em serviços ambientais de até 90%
(noventa por cento) dos valores estabelecidos em penalidades de multa. Para
concretizar a conversão, o autuado poderá escolher projetos previamente
aprovados, por meio do Programa Nascentes, ou submeter projeto próprio
de restauração ecológica. A Resolução possibilita a somatória de multas
ambientais lavradas em nome da mesma pessoa física ou jurídica, ou até
5.

6.

Art. 42. As multas poderão ter a sua exigibilidade suspensa quando o infrator, por termo
de compromisso aprovado pela autoridade ambiental que aplicou a penalidade, se obrigar à
adoção de medidas específicas para cessar e corrigir a degradação ambiental. Parágrafo único.
Cumpridas as obrigações assumidas pelo infrator, a multa será reduzida em até noventa por
cento.
Portal G1, acessado em 20.11.2020. Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em: 20
nov. 2020.

66

ADVOCACIA AMBIENTAL
desafios e perspectivas

mesmo pertencentes a um mesmo conglomerado empresarial, a fim de atingir
o valor mínimo para adesão ao programa.
Igualmente, o Estado de Minas Gerais, por meio do Decreto Estadual
47.772, de 2 de dezembro de 2019, instituiu o Programa Estadual de Conversão
de Multas Ambientais, que visa a converter até 50% (cinquenta por cento) dos
valores devidos a título de multas simples aplicadas em Autos de Infração
em financiamento de projetos ambientais, cujo objeto seja a recuperação de
áreas degradadas, o monitoramento da qualidade ambiental, a mitigação às
mudanças climáticas, a proteção e o manejo de espécies de flora nativa e das
faunas domésticas e silvestre e a educação ambiental.

2 O ATUAL PROGRAMA DE CONVERSÃO DE MULTAS
AMBIENTAIS E AS NOVAS REGULAMENTAÇÕES DO IBAMA
Atualmente, por força das alterações promovidas pelos Decretos
Federais 9.179/2017 e 9.760/2019, o artigo 139 e seguintes do Decreto
Federal 6.514/2008 constituem a principal fonte normativa sobre o Programa
de Conversão de Multas Ambientais, emitidas por órgãos e entidades da União
integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA. Passa-se a
abordar, brevemente, as principais regras estabelecidas no referido Decreto
para que os interessados possam aderir ao Programa.
A multa simples poderá ser convertida em serviços de preservação,
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, excetuadas as multas
decorrentes de infrações ambientais que tenham provocado mortes humanas.
Tal dispositivo visa a impedir que o interessado usufrua do benefício em casos
graves que eventualmente resultem na morte de seres humanos.
Nesse sentido, o artigo 140 do Decreto Federal 6.514/2008 prevê
que são considerados serviços de preservação, melhoria e recuperação da
qualidade do meio ambiente as ações, as atividades e as obras contempladas
em projetos com, pelo menos, um dos seguintes objetivos: (i) recuperação:
(a) de áreas degradadas para conservação da biodiversidade e conservação
e melhoria da qualidade do meio ambiente; (b) de processos ecológicos
essenciais; (c) de vegetação nativa para proteção; e (d) de áreas de recarga de
aquíferos; (ii) proteção e manejo de espécies da flora nativa e da fauna silvestre;
(iii) monitoramento da qualidade do meio ambiente e desenvolvimento de
indicadores ambientais; (iv) mitigação ou adaptação às mudanças do clima; (v)
manutenção de espaços públicos que tenham como objetivo a conservação,
a proteção e a recuperação de espécies da flora nativa ou da fauna silvestre
e de áreas verdes urbanas destinadas à proteção dos recursos hídricos; (vi)
educação ambiental; (vii) promoção da regularização fundiária de unidades
de conservação; (viii) saneamento básico; (ix) garantia da sobrevivência de
espécies da flora nativa e da fauna silvestre mantidos pelo órgão ou pela
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entidade federal emissora da multa; ou (x) implantação, gestão, monitoramento
e proteção de unidades de conservação.
Após a definição do que se tratam os serviços de preservação, melhoria
e recuperação da qualidade do meio ambiente, o Decreto Federal 6.514/2008
prevê algumas regras a serem observadas pelos interessados, tais como a
ressalva de que, caso os serviços a serem executados demandem recuperação
da vegetação nativa em imóvel rural, as áreas beneficiadas com a prestação de
serviço objeto da conversão deverão estar inscritas no Cadastro Ambiental
Rural - CAR, salvo para os assentamentos de reforma agrária, os territórios
indígenas e quilombolas e as unidades de conservação, ressalvadas as Áreas
de Proteção Ambiental. Adicionalmente, os órgãos ou as entidades da
Administração Pública Federal ambiental poderão realizar procedimentos
administrativos de competição para selecionar projetos apresentados por
órgãos e por entidades públicas ou privadas, para a execução dos serviços em
áreas públicas ou privadas.
Duas regras muito importantes que costumam gerar questionamentos
por parte das pessoas físicas e jurídicas interessadas no Programa de
Conversão preveem que não caberá conversão de multa para a reparação
de danos decorrentes das próprias infrações e, independentemente, do
valor da multa aplicada, o autuado ficará obrigado a reparar integralmente
o dano que tenha causado. Entende-se que essas regras decorrem da tríplice
responsabilidade ambiental, envolvendo três esferas independentes (civil,
criminal e administrativa) que podem ser aplicadas de forma independente e
concomitante em razão dos mesmos fatos. Assim, o objetivo do legislador é
exatamente impedir que o Programa se torne uma opção cômoda para reparar
danos decorrentes da própria infração cometida e incluída nos benefícios
trazidos pelo regime da conversão. É o caso, por exemplo, do infrator que
pretende cortar madeira nativa sem autorização do órgão ambiental em um
determinado local e acredita que poderia gozar dos benefícios do Programa
de Conversão e “compensar”, posteriormente, o dano causado, realizando
um novo plantio na mesma área e assim sucessivamente. Permitida essa
hipótese, o Programa serviria como um incentivo ao cometimento de
infrações administrativas.
Além disso, a concessão do desconto e a conversão da multa não
afastam, em razão justamente da tríplice responsabilidade ambiental, o dever
de reparar o dano eventualmente causado para o meio ambiente, significando
que a multa recebida na esfera administrativa (e eventuais descontos obtidos)
não guardam relação com a reparação do dano ambiental na esfera cível, o
que em geral é apurado pelo Ministério Público, por meio de inquéritos civis
e/ou ações civis públicas em apartado. Segundo Édis Milaré:
não caberá conversão de multa para reparação de danos
decorrentes das próprias infrações do autuado, certo que
nesse caso a obrigação de devolver o ambiente ao status
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quo ante é autônoma (Lei 6.938/1981, art. 14, § 1º e CF,
art. 225, § 3º) em relação à multa conversível em serviços
(Lei 9.605/1998, art. 72, § 4º e Decreto 6.514/2008, art.
1407).

Em relação ao momento processual, o autuado poderá requerer a
conversão de multa: (i) ao Núcleo de Conciliação Ambiental, por ocasião da
audiência de conciliação ambiental; (ii) à autoridade julgadora, até a decisão
de primeira instância; ou (iii) à autoridade superior, até a decisão de segunda
instância. Tal disciplina implica a concessão de descontos maiores ou menores,
dependendo do momento em que o autuado adere ao Programa. Isso porque
o Núcleo de Conciliação Ambiental, a autoridade julgadora ou a autoridade
superior, ao deferirem o pedido de conversão, aplicarão sobre o valor da multa
consolidada o desconto de: (a) sessenta por cento, quando o requerimento for
apresentado por ocasião da audiência de conciliação ambiental; (b) cinquenta
por cento, quando o requerimento for apresentado até a decisão de primeira
instância; e (iii) quarenta por cento, quando o requerimento for apresentado
até a decisão de segunda instância. Conforme Paulo de Bessa Antunes:
são percentuais generosos, sobretudo quando a inflação é
baixa, especialmente nos casos em que as multas tenham
sido aplicadas adequadamente e tenham baixa expectativa
de reversão administrativa ou judicial. Os descontos
mencionados, todavia, estão limitados ao montante
correspondente ao valor mínimo da multa a ser convertida8.

Destaca-se que a redação original do Decreto Federal 6.514/2008
previa que o autuado poderia requerer a conversão da multa por ocasião
da apresentação de defesa administrativa, enquanto o Decreto Federal
9.179/2017 permitiu o requerimento até a apresentação das alegações
finais. Posteriormente, o Decreto Federal 9.760/2019 ampliou ainda mais o
limite temporal no processo administrativo para a adesão ao Programa, que
atualmente é até a prolação de decisão de segunda instância administrativa.
A ampliação desse limite decorre da política ambiental da atual gestão do
Governo Federal, a qual envolve a facilitação das audiências de conciliação e
soluções alternativas para multas ambientais.
O valor dos custos dos serviços de preservação, conservação, melhoria
e recuperação da qualidade do meio ambiente deverá ser igual ou superior
ao valor da multa convertida. Tal regramento visa impedir que o interessado
apresente um projeto de conversão ou faça adesão a um projeto pré-selecionado
com valor menor ao da multa, após os descontos concedidos, o que resultaria
em perdas para o meio ambiente e pouca vantagem para a Administração
Pública Federal. Da mesma forma, o parágrafo 7º do artigo 143 do Decreto
7.
8.

MILARÉ, Édis. Direito do ambiente - 11. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Thomson Reuters
Brasil, 2018, p. 386.
ANTUNES, Paulo de Bessa. Manual de direito ambiental. 21ª Ed. São Paulo, Atlas, 2020, p.
350/351.
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Federal 6.514/2008 prevê expressamente que o valor resultante do desconto
não poderá ser inferior ao valor mínimo legal aplicável à infração, sob pena
de violação ao princípio da legalidade.
Ainda em termos procedimentais, o Núcleo de Conciliação Ambiental,
a autoridade julgadora ou a autoridade superior deverão levar em consideração
as peculiaridades do caso concreto, os antecedentes do infrator e o efeito
dissuasório da multa ambiental e poderão, em decisão motivada, deferir ou
não o pedido de conversão, formulado pelo autuado, observadas as diretrizes
estabelecidas em portaria conjunta do Ministro de Estado do Meio Ambiente
e dos dirigentes máximos dos órgãos e das entidades da administração pública
federal ambiental.
Em prestígio aos princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório, caso o pedido seja indeferido, caberá recurso, no prazo de vinte
dias, à decisão do Núcleo de Conciliação Ambiental que indeferir o pedido
de conversão da multa aplicada. O Núcleo de Conciliação Ambiental, por
sua vez, se não reconsiderar o recurso, o encaminhará à autoridade julgadora,
no prazo de cinco dias. Ainda, caberá recurso hierárquico da decisão da
autoridade julgadora que indeferir o pedido de conversão da multa aplicada.
Por fim, não caberá recurso da decisão da autoridade superior que indeferir o
pedido de conversão da multa aplicada.
Por outro lado, se o interessado obter decisão favorável ao seu pedido
de conversão, as partes celebrarão termo de compromisso, que estabelecerá
as condições de vinculação do autuado ao objeto da conversão de multa pelo
prazo de execução do projeto aprovado (modalidade direta) ou de sua cotaparte no projeto escolhido pelo órgão federal, emissor da multa (modalidade
indireta). O termo de compromisso conterá as seguintes cláusulas
obrigatórias: (i) nome, qualificação e endereço das partes compromissadas e
de seus representantes legais; (ii) serviço ambiental objeto da conversão; (iii)
prazo de vigência do compromisso, que será vinculado ao tempo necessário
à conclusão do objeto da conversão que, em função de sua complexidade e
das obrigações pactuadas, poderá variar entre o mínimo de noventa dias e o
máximo de dez anos, admitida a prorrogação, desde que justificada; (iv) multa
a ser aplicada em decorrência do não cumprimento das obrigações pactuadas;
(v) efeitos do descumprimento parcial ou total do objeto pactuado; (vi)
reparação dos danos decorrentes da infração ambiental, caso existentes e (vii)
foro competente para dirimir litígios entre as partes. No caso da conversão
pela modalidade direta, o termo de compromisso conterá ainda a descrição
detalhada do objeto, o valor do investimento previsto para a sua execução, as
metas a serem atingidas e o anexo com plano de trabalho, no qual constarão
os cronogramas físico e financeiro de implementação do projeto aprovado.
A celebração do termo de compromisso, cujo extrato será publicado
no Diário Oficial da União, suspenderá a exigibilidade da multa aplicada e
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implicará a renúncia ao direito de recorrer administrativamente. Além disso,
o termo de compromisso não encerra o processo administrativo de imediato
e o órgão ambiental monitorará e avaliará, a qualquer tempo, o cumprimento
das obrigações pactuadas. Nesse sentido, a efetiva conversão da multa se
concretizará somente após a conclusão do objeto, parte integrante do projeto,
a sua comprovação pelo executor e a aprovação pelo órgão federal emissor da
multa. Trata-se de mecanismo que visa a impedir que o autuado se desvincule
totalmente da autoridade ambiental e dos compromissos assumidos, após
aderir ao Programa de Conversão. Importante destacar ainda que o termo de
compromisso terá efeito nas esferas civil (revestindo-se de título executivo
extrajudicial) e administrativa, o que significa que a esfera criminal não engloba
o pactuado pelo interessado, o qual ainda poderá estar sujeito a procedimento
criminal.
Adicionalmente, visando a resguardar a Administração Pública Federal,
o artigo 146 prevê que o inadimplemento do termo de compromisso implica:
(i) na esfera administrativa, a inscrição imediata do débito em dívida ativa
para cobrança da multa resultante do auto de infração em seu valor integral,
acrescido dos consectários legais incidentes; e (ii) na esfera civil, a execução
judicial imediata das obrigações pactuadas, tendo em vista o seu caráter de
título executivo extrajudicial. Tratam-se de cláusulas padrão nesse tipo de
acordo com a Administração Pública.
Superado o estudo das principais regras aplicáveis ao Programa de
Conversão das Multas, passa-se a tratar especificamente das duas modalidades
existentes.

2.1 MODALIDADES DO PROGRAMA DE CONVERSÃO DE
MULTAS AMBIENTAIS
Atualmente existem duas modalidades de conversão de multas
ambientais: (i) direta e (ii) indireta, as quais são regulamentadas em detalhe
por meio das Instruções Normativas Conjuntas MMA/IBAMA/ICMBio 01
e 03, ambas de 29 de janeiro de 2020.
As principais diferenças são que, na primeira (direta), o próprio autuado
presta os serviços de reparação ambiental, a partir de projeto submetido por
terceiro ao IBAMA ou ao ICMBio, de acordo com as regras estabelecidas. Já na
segunda (indireta), ocorre a adesão a um projeto previamente selecionado. A
pessoa física ou jurídica autuada realizará o depósito no Fundo de Conversão
de Multas Ambientais (FCMA9), destinado à execução de projetos de maior
9.

Nos termos do artigo 2º, inciso III, da Instrução Normativa Conjunta MMA/Ibama/ICMBio
n° 03/2020, o Fundo de Conversão de Multas Ambientais - FCMA consiste no fundo
privado, regido por estatuto próprio, criado por instituição financeira oficial selecionada pelo
Ministério do Meio Ambiente, nos termos do art. 1º da Medida Provisória nº 900, de 2019,
para recepcionar os recursos decorrentes da conversão de multa de que trata o art. 72, § 4º, da
Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, na modalidade prevista no inciso II do art. 142-A do
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porte e fica responsável pelos custos e pelo acompanhamento. Os projetos
serão selecionados por uma das instituições organizadoras do certame
(MMA - Ministério do Meio Ambiente, IBAMA ou ICMBio) e elaborados
e executados por instituições privadas, com ou sem fins lucrativos. Nessa
modalidade, os projetos são de maior escala e devem responder a demandas
socioambientais de relevância nacional. Em 2018, após os processos de
chamamento público, o IBAMA divulgou o resultado preliminar da seleção
de projetos do Chamamento Público 01/2018 (Apoio à Recuperação Hídrica
da Bacia do Rio São Francisco e à Adaptação às Mudanças Climáticas na Bacia
do Rio Parnaíba). Já o Chamamento Público 02/2018, envolveu a seleção de
projetos para a restauração da Mata Atlântica em Santa Catarina.
Antes das alterações promovidas pelo Decreto Federal 9.760/2019, o
desconto concedido para a adesão na modalidade direta era de 35% (trinta e
cinco por cento), enquanto, para a modalidade indireta, era de 60% (sessenta
por cento). Os valores dos descontos foram padronizados para ambas as
modalidades em 60% (sessenta por cento), 50% (cinquenta por cento) e 40%
(quarenta por cento), conforme detalhado no item anterior, dependendo do
momento processual em que o pedido for realizado.
Em ambos os casos, as Instruções Normativas Conjuntas MMA/
Ibama/ICMBio 01 e 03/2020 determinam que a conversão de multa é medida
discricionária e será efetivada segundo os critérios de conveniência e oportunidade da
Administração, não constituindo direito subjetivo do autuado, o que, ao nosso
ver, é passível de questionamento. Além disso, outro dispositivo importante e
aplicável é o que prevê que a assinatura do termo de compromisso suspende
a exigibilidade da multa aplicada, a incidência de encargos e consectários
legais até a efetiva conversão implica desistência de impugnar judicial e
administrativamente a autuação e a renúncia a quaisquer alegações de direito
sobre as quais se fundamentariam as referidas impugnações.
Mesmo que o interessado tenha pleiteado a adesão à modalidade
direta, a Administração Pública Federal poderá indicar ao autuado a adesão à
modalidade indireta, mesmo que não implementado o § 2º do artigo 142-A
do Decreto Federal 6.514/2008, o qual condiciona a modalidade indireta à
regulação dos procedimentos necessários à sua efetiva operacionalização.
Na conversão pela modalidade direta, o autuado deverá apresentar ao
órgão ambiental competente os relatórios de execução e de monitoramento
do projeto, conforme cronograma de apresentação, indicado no Termo de
Compromisso da conversão, e conforme modelo de relatório indicado pelo
órgão ambiental competente que realizará o acompanhamento da execução do
projeto. A área técnica do órgão ambiental competente deverá manifestar-se
favorável ou não acerca da execução, realizada pelo administrado, conforme o
Decreto nº 6.514, de 2008, destinados para o custeio de serviços de preservação, melhoria e
recuperação da qualidade do meio ambiente;
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plano de trabalho e de monitoramento do projeto e o termo de compromisso
firmado pelo autuado no momento do deferimento da conversão da multa.
Já na modalidade indireta, o aporte integral do valor fixado pela
autoridade competente no FCMA desonera, em tese, o autuado contemplado
com a conversão de multa ambiental de qualquer responsabilidade relacionada
aos serviços a serem executados, tendo em vista que os projetos são elaborados
e executados por instituições privadas, com ou sem fins lucrativos. Esse ponto,
contudo, ainda merece maior clareza das autoridades federais.
Uma vez identificadas as diferenças entre as modalidades direta e
indireta, abordam-se alguns pontos controvertidos relativos ao Programa de
Conversão de Multas Ambientais.

3 PONTOS CONTROVERTIDOS
3.1. CONVERSÃO DE MULTA X ATO VINCULADO
Uma reflexão que merece ser feita é se, uma vez apresentado o
requerimento de adesão ao Programa de Conversão de Multas Ambientais
pelo interessado, e desde que preenchidos os requisitos de qualificação para o
programa, definidos em procedimentos dos órgãos, poderia a Administração
Pública recusar a adesão do interessado? Seria, pois, a adesão ao programa um
ato vinculado, ao contrário do indicado nas Instruções Normativas Conjuntas
MMA/Ibama/ICMBio 01 e 03/2020?
Considerando que, nos atos vinculados, a lei não deixa margem para a
Administração optar por praticar ou não determinado ato10, e, ainda, o evidente
interesse público, presente nos projetos de conversão, e o direito subjetivo
dos administrados de serem tratados com isonomia pela Administração
Pública11 12, em qualquer das modalidades, parece que, a princípio, o ingresso
ao programa de conversão deveria ser tratado como ato vinculado.
10. “Atos vinculados seriam aqueles em que, por existir prévia e objetiva tipificação legal do
único possível comportamento da Administração em face de situação igualmente prevista em
termos de objetividade absoluta, a Administração, ao expedi-los, não interfere com apreciação
subjetiva alguma”. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 31ª ed.
São Paulo: Malheiros, 2014, p. 428.
11. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 31ª ed. São Paulo:
Malheiros, 2014, p. 85. “O princípio da isonomia ou igualdade dos administrados em face da
Administração firma tese de que esta não pode desenvolver qualquer espécie de favoritismo
ou desvalia em proveito ou detrimento de alguém. Há de agir com obediência ao princípio
da impessoalidade. Com efeito, sendo encarregada de gerir interesses de toda a coletividade,
a Administração não tem sobre estes bens disponibilidade que lhe confira o direito de tratar
desigualmente àqueles cujos interesses representa. Não sendo o interesse público algo sobre
que a Administração dispõe a seu talante, mas, pelo contrário, bem de todos e de cada um,
já assim consagrado pelos mandamentos legais que o erigiram à categoria de interesse desta
classe, impõe-se, como consequência, o tratamento impessoal, igualitário ou isonômico que
deve o Poder Público dispensar a todos os administrados”.
12. MIRAGEM, Bruno. Direito Administrativo Aplicado. 3a ed. São Paulo: Editora Revista dos
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Apesar de se concordar existir alguma margem de discricionariedade
do agente público na avaliação dos projetos apresentados pelos autuados,
notadamente na modalidade direta de conversão, na qual o projeto será
elaborado pelo autuado, entende-se que referida discricionariedade não seria
suficiente para, atendidos os critérios minimamente adequados do ponto de
vista técnico (com previsão em outras regulamentações sobre a matéria do
projeto de conversão apresentado pelo interessado), a Administração negar o
benefício da conversão.
Isso porque, ao fazê-lo, se estaria afrontando o princípio da isonomia,
já que outros administrados foram agraciados com a redução da multa por
meio do Programa de Conversão. Como ensina Celso Antônio Bandeira
de Mello, a discricionariedade da Administração deve integrar a vontade da
norma jurídica13. No caso em tela, sendo a vontade da norma que os autuados
ingressem no programa para evitar longas discussões administrativas e
agraciar os cofres públicos, não haveria porque negar o acesso ao programa
a interessados.
Édis Milaré, por sua vez, entende que a conversão não seria um
direito subjetivo do autuado, de forma que a norma teria dado a opção
à Administração Pública para deferir ou não, mediante motivação, o
requerimento de adesão ao programa pelo autuado14. É fato que essa discussão
merece maior aprofundamento jurídico, mas ao que parece, com base nos
argumentos anteriormente postos, a intenção da norma ao estabelecer que
“a multa simples pode ser convertida em serviços de preservação, melhoria
e recuperação da qualidade do meio ambiente” (art. 72, §4, lei de crimes) está
possibilitando ao autuado e não à Administração decidir pela adesão ou não
ao Programa de Conversão de Multas Ambientais.

3.2 RECONHECIMENTO DA INFRAÇÃO COMO ENTRAVE À
ADESÃO AO PROGRAMA
É inegável que a adesão ao programa de conversão pressupõe que o
autuado reconheceu a ocorrência da infração administrativa15. Esse é, talvez,
o maior entrave do Programa de Conversão de Multas Ambientais, já que
Tribunais, 2017, p. 86: “O princípio da impessoalidade sustenta que dado o caráter público
do Estado-Administração, sua atuação deve ser presidida de modo a não privilegiar interesses
particulares ou de terceiros. Consiste em um dever de neutralidade do órgão administrativo,
e neste sentido, o atendimento eventual a pretensões parciais dos administrados justifica-se
apenas quando disto resulta a concretização do interesse geral”.
13. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 31ª ed. São Paulo:
Malheiros, 2014, p. 436.
14. MILARÉ, Édis. Direito do ambiente - 11. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Thomson Reuters
Brasil, 2018, p. 381/382.
15. Nesse sentido também entende MILARÉ, Édis. Direito do ambiente - 11. ed. rev., atual. e ampl.
- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 383.

74

ADVOCACIA AMBIENTAL
desafios e perspectivas

a prática demonstra que diversas infrações administrativas, impostas pela
Administração, ocorrem com ou sem qualquer fundamento fático-jurídico
(quiçá, ausência de nexo de causalidade), ou carecem de vícios, o que leva o
autuado a optar por litigar o caso concreto, sabedor de que suas chances na
via judicial são melhores. A necessidade de reconhecimento, nesse aspecto,
afasta a possibilidade de o empreendedor aderir ao programa, o que traria
uma resolução mais célere ao processo sancionatório.
O Programa de Conversão, contudo, não pode se tornar instrumento
de pressão sobre o autuado para que a Administração arrecade fundos com
maior celeridade (ainda que em valor reduzido) ou consiga financiadores
para projetos sob sua gestão/tutela. Trata-se, pois, do aspecto perverso desse
programa, pois muitos autuados, mesmo seguros da qualidade e da regularidade
das suas operações e sabedores do risco de terem multas majoradas, caso
venham a cometer uma segunda infração nos anos subsequentes, optam por
aderir ao programa por razões estritamente financeiras16, de modo a reduzir
o valor da penalidade de multa e outros custos decorrentes do processo
sancionatório.
Essa decisão do autuado também está alicerçada no fato de as decisões
administrativas historicamente pouco considerarem aspectos técnico-jurídicos
trazidos pelos autuados em suas defesas, implicando, ao final da discussão
processual administrativa, o necessário ajuizamento de ação anulatória para
buscar o cancelamento do auto de infração (destaca-se que o ajuizamento de
ações anulatórias exige o depósito preparatório do valor integral da multa
final consolidada).
Para combater abusos que possam ser cometidos pela própria
Administração, e de modo a não desvirtuar a real intenção do programa de
conversão, entende-se que a Administração deve capacitar seus funcionários
para que sejam mais técnicos (sob todos os aspectos, inclusive jurídico) em suas
decisões, reconhecendo eventuais abusos ou entendimentos equivocados ou
pouco razoáveis dos seus agentes fiscalizadores. Nesse sentido, é muito bemvindo o parecer do IBAMA 00004/2020/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/
PGF/AGU, o qual revisou o entendimento anteriormente aplicado sobre a
natureza objetiva da responsabilidade administrativa ambiental, passando a
adotar o entendimento de que a responsabilidade administrativa ambiental
possui natureza subjetiva, sendo necessária a configuração de dolo ou culpa
do agente para a caracterização de infração ambiental.

16. Nesse cenário, entende-se que o autuado poderá apresentar manifestação consignando seu
entendimento sobre os fatos e ressalvando que a adesão ao programa se deu por razões
estritamente financeiras, não havendo, portanto, reconhecimento das infrações que lhe foram
imputadas.
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3.3 OBJETIVOS DA CONVERSÃO DE MULTAS E DESTINAÇÃO DOS VALORES ARRECADADOS
Conforme visto acima, o atual regramento prevê que a multa simples,
oriunda do IBAMA e do ICMBio, poderá ser substituída por serviços de
preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente prestados
pelo autuado, seja pessoa física ou jurídica.
Édis Milaré nos ensina que:
[...] a opção de recuperar ou indenizar o ambiente degradado
e pagar a multa com valor reduzido não deixa de ser uma
forma de aplicação de sanção administrativa, de modo
a inibir a conduta infracional (repressão) e a estimular a
preservação ambiental (educação), fim último almejado
pela legislação que disciplina a proteção do ambiente17.

Nesse sentido, concorda-se que o Programa de Conversão de Multas
Ambientais resulta em ganhos ambientais e resolve o problema anterior no
sentido de que os valores das multas que eram recolhidos acabavam destinados
para um fundo genérico do Governo Federal, podendo não haver um retorno
ao meio ambiente de forma concreta. Nesse sentido, Talden Farias e Jean
Marc Sasson constatam que:
[...] existem ao todo, atualmente, R$ 4,6 bilhões a serem
pagos. Em média, esse órgão ambiental federal aplica 8 mil
multas por ano, totalizando R$ 4 bilhões anuais. Ressalta-se
que, desse total, apenas cerca de 4% a 5% são pagas. Entre
2011 e 2016, o montante de multas aplicadas chegou ao
patamar de R$ 23 bilhões, dos quais somente 2,62%, ou
R$ 604,9 milhões, foram pagos. Em 2016, o valor total de
multas foi de R$ 4,812 bilhões, dos quais R$ 104,4 milhões
foram efetivamente pagos18.

As regras atuais, contudo, deixam claro que o valor da multa convertida
deverá ser utilizado para a implementação de um projeto pelo próprio autuado
(conversão direta) ou por meio da adesão a uma cota parte de projeto préaprovado pelo Governo, que será implementado por uma entidade com ou
sem fins lucrativos.
A provocação que se propõe, até para fins de aperfeiçoamento do
instituto, decorre da possibilidade de utilização dos valores recolhidos com a
conversão de multas para outras atividades de importância para o IBAMA e
o ICMBio, o que igualmente beneficiaria o meio ambiente. Entende-se que
17. MILARÉ, Édis. Direito do ambiente - 11. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Thomson Reuters
Brasil, 2018, p. 383/384.
18. FARIAS, Talden; SASSON, Jean Marc. A conversão do valor da multa em prestação de
serviços ambientais. Revista Consultor Jurídico, 22 de junho de 2018. Disponível em: https://
www.conjur.com.br Acesso em: 20 nov. 2020.
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os valores poderiam ser destinados a outros objetivos e medidas emergenciais
ligadas a causas ambientais, por exemplo, aquisição de equipamentos e frotas
para combate aos incêndios no pantanal, desmatamento na Amazônia e à
presença de óleo na costa do Nordeste. A princípio, as regras atuais não
permitiriam essa flexibilização de uso das verbas obtidas.
Assim, o que se propõe e se questiona é se não seria mais efetivo e
razoável que os valores destinados aos serviços de preservação, melhoria e
recuperação da qualidade do meio ambiente pudessem ter sua destinação
flexibilizada, por meio de critérios objetivos e pré-definidos para se evitar
abusos, facilitando a sua utilização em outras atividades ligadas à proteção
do meio ambiente e emergências ambientais que exigem atuação imediata do
Estado.

3.4 EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE DO AUTUADO NOS
CASOS DE CONVERSÃO INDIRETA
A extensão da responsabilidade do autuado, no caso da conversão
indireta, ainda consiste em polêmica que pode gerar certa insegurança jurídica.
Isso porque antes da edição do Decreto Federal 9.760/2019, o autuado, mesmo
realizando o pagamento da cota-parte ao projeto pré-aprovado pelo MMA,
ficava, de certa forma, responsável pelo seu custeio e acompanhamento.
Por outro lado, o parágrafo 6º, do artigo 12 da Instrução Normativa
Conjunta MMA/Ibama/ICMBio, 03/2020, prevê que “o aporte integral
do valor fixado pela autoridade competente no FCMA desonera o
autuado contemplado com a conversão de multa ambiental de qualquer
responsabilidade relacionada aos serviços a serem executados”.
Nesse sentido, mesmo com a previsão legal acima, podem haver
discussões sobre a responsabilidade daquele que financia um projeto que
eventualmente venha causar dano ambiental, inclusive em razão da sistemática
de responsabilidade civil em matéria ambiental e a extensão que vem sendo
dada a essa responsabilidade pelos Tribunais. Trata-se de pergunta recorrente
de autuados que avaliam a conversão indireta como uma opção para as suas
multas. Até onde vai a responsabilidade do autuado após a assinatura do
termo de compromisso? E se o Ministério Público arrolar os autuados em
investigações ou ações, sob o argumento da responsabilidade solidária, caso
o projeto para o qual foi revertida a verba da conversão resulte, por exemplo,
em desastre ambiental envolvendo o projeto?
Tais questões ainda necessitam de maior amadurecimento jurídico e
quiçá previsão de maiores garantias para que não haja o receio atual e riscos
de responsabilidades futuras do autuado, principalmente nos casos em que
ele não é responsável pela implementação direta dos serviços de preservação,
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente.
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4 DESAFIOS E PERSPECTIVAS
Como visto, a conversão da multa poderá ser solicitada até a decisão
de segunda instância (art. 142, III, do Decreto Federal 6.514/2008). Contudo,
verifica-se essa provisão regulamentar como um entrave ao programa e
mesmo contrária aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos
no art. 5º, LV, da Constituição Federal.
Ora, o autuado tem o direito de ver suas razões de defesa apreciadas
pelos julgadores e os motivos que levaram a Administração a manter a
autuação. Vedar ao administrado o direito de aderir ao Programa após
o julgamento de segunda instância administrativa deixa no ar um suposto
aspecto arrecadatório do Programa de Conversão de Multas Ambientais.
Seria mais condizente com os princípios do contraditório, ampla
defesa, razoabilidade e isonomia que os autuados pudessem optar pela
adesão até o momento da inscrição da multa consolidada na dívida ativa da
União19, como forma inclusive de prestigiar os projetos sob a gestão e tutela
da Administração Pública.
Além disso, o Programa de Conversão de Multas Ambientais poderia
também ser estendido aos casos judiciais, quer de cobrança de multa, quer
de anulação de auto de infração já consolidado. Considerando que muitos
processos judiciais vêm se arrastando por anos a fio, sem perspectiva de
resolução a curto prazo, seria bem-vindo que o Governo Federal buscasse
alternativas jurídicas para propor acordos e estender a adesão aos projetos
sob gestão da Administração Pública.
Um outro desafio a ser enfrentado decorre da Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), ajuizada no STF Supremo Tribunal Federal recentemente para fins de questionar o conteúdo
do Decreto Federal 9.760/2019. Em 22 de outubro de 2020, o Partido
Socialista Brasileiro (PSB), o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), a Rede
Sustentabilidade e o Partido dos Trabalhadores (PT) ajuizaram Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 755), com pedido de
liminar, requerendo a declaração de inconstitucionalidade do Decreto Federal
9.760/2019, que alterou as regras do processo administrativo para a autuação
e a aplicação de sanções por infrações ambientais.
O referido Decreto teria paralisado o processo sancionador ambiental
federal de maneira inconstitucional, violando os princípios constitucionais
da legalidade, do devido processo legal, da precaução e da solidariedade
intergeracional, ameaçando também os direitos assegurados aos povos
indígenas. Argumentam os requerentes que, ao prever a possibilidade
de conciliação no processo administrativo, o mencionado Decreto teria
19. Édis Milaré entende de forma similar. (MILARÉ, Édis. Direito do ambiente - 11. ed. rev., atual. e
ampl. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 383).
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incluído, de forma inconstitucional, regra não prevista na Lei de Crimes
Ambientais (Lei Federal 9.605/1998), que não autorizaria os servidores dos
órgãos ambientais a transacionar em relação às infrações administrativas
identificadas originalmente em cada auto de infração. A ADPF afirma que,
apesar de terem sido lavrados milhares de autos de infração desde a edição
do Decreto, em outubro de 2019, o governo teria realizado apenas cinco
audiências de conciliação no período, ação que decorre em morosidade do
processo administrativo e amplia a possibilidade de prescrição intercorrente.
A problemática do assunto decorre do fato de que o pedido de conversão
pode ser solicitado nas audiências de conciliação, as quais estão suspensas
até o momento em razão da pandemia de Covid-19, ou seja, a possibilidade
de conversão nessa fase processual encontra-se paralisada. Adicionalmente,
nota-se que diversos pedidos de conversão de multas realizados em 2017 não
foram apreciados até o presente momento.
Os autos da ADPF foram distribuídos à Ministra Rosa Weber que,
em 05 de novembro de 2020, solicitou esclarecimentos prévios à Presidência
da República, bem como determinou a apresentação de manifestação do
IBAMA e do ICMBio em resposta às alegações contidas na ADPF. Em 13
de novembro, o IBAMA protocolou os esclarecimentos solicitados. Até o
fechamento deste artigo, os autos estavam sob análise da Advocacia Geral
da União (AGU). Trata-se de caso emblemático que poderá influenciar o
futuro das audiências de conciliação e a sistemática de conversão de multas
atualmente prevista no Decreto Federal 6.514/2008.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Programa de Conversão de Multas Ambientais na esfera federal,
previsto no Decreto Federal 6.514/2008, consiste em instituto que permite
que multas simples oriundas do IBAMA e do ICMBio sejam substituídas
por serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio
ambiente prestados pelo autuado, seja pessoa física ou jurídica.
Mais recentemente, o Decreto Federal 9.179/2017 e o Decreto Federal
9.760/2019 definiram regras e instituíram um novo quadro normativo para
a conversão de multas. O instituto da conversão foi regulamentado pelas
Instruções Normativas Conjuntas MMA/Ibama/ICMBio 01 e 03/2020, que
determinam, dentre outras medidas, a elaboração do Programa Nacional de
Conversão de Multas Ambientais e regras específicas para as modalidades
direta e indireta.
Conforme detalhado ao longo do presente artigo, a comunidade
jurídica vem debatendo a necessidade de aperfeiçoamento do instituto da
conversão das multas. Isso porque existem pontos controvertidos envolvendo
os seguintes aspectos: (i) a legalidade dos descontos, (ii) a natureza jurídica do
ato em si (vinculado ou discricionário), (iii) a extensão da responsabilidade do
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autuado pelos projetos no caso da modalidade indireta, (iv) a possibilidade de
flexibilização da destinação dos valores arrecadados e (v) questionamentos no
STF que podem alterar a dinâmica das audiências de conciliação ambiental e
influir no sucesso do Programa de Conversão de Multas Ambientais.
Diante do exposto, é importante que os operadores do direito fiquem
atentos à evolução do instituto da conversão das multas, seja por meio de
alterações legislativas e regulamentares, seja em razão de determinações
judiciais, ou até em decorrência de alterações na política ambiental
governamental no Brasil.
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CAPÍTULO

4

Constitucionalidade do ART. 9º, XIV,
“A”, da lei complementar Nº 140/2011
e seus reflexos nas legislações
estaduais
ALEXANDRE SION
ANDRÉ MARCHESIN

INTRODUÇÃO
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88)
implicou mudança significativa no sistema jurídico nacional ao incluir o
Município, na condição de ente autônomo federativo, na organização políticoadministrativa do Estado brasileiro (artigo 18)1. Ao Município, o texto
constitucional definiu competências próprias, atribuindo-lhe prerrogativas e
autonomia para a auto-organização, autogoverno (artigo 29), legislar (artigo
30, I e II), exercer poder-dever de polícia administrativa (23, parágrafo único)
sobre temas de predominante interesse local e autoadministração (23 e 30,
III, V), com atividades voltadas à organização e à prestação de serviços
públicos locais. Consagra-se, assim, o federalismo cooperativo para nortear a
nova ordem constitucional2.
O texto constitucional assegura competência própria ao Município
para legislar residualmente sobre aspectos de interesse local (artigo 30, I e II)3,
enquanto para o exercício das competências materiais (administrativas) em
matéria ambiental, o Município poderá atuar em paralelo e em conjunto com
1.
2.
3.

O Estado brasileiro é formado pelo conjunto de Estados-membros e adotou o federalismo,
estando disposto no artigo 1º da CRFB/88 que: “A República Federativa do Brasil, formada
pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal [...]”.
SILVEIRA, Vladmir Oliveira da. O princípio da autonomia municipal e os assuntos de
interesse local na Constituição Federal de 1988. Revista Tributária e de Finanças Pública, São Paulo,
v. 13, mar./abr. 2005. p. 212/227.
“Art. 30. Compete aos Municípios: I – legislar sobre assuntos de interesse local; II – suplementar
a legislação federal e a estadual no que couber, [...]”
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os demais entes da Federação (artigo 23, VI e VII)4. O sistema constitucional
brasileiro não restringiu a participação do Município, inclusive para a proteção
e a salvaguarda do meio ambiente e bens ambientais5.
Com a promulgação da Lei Complementar nº. 140/2011 (LC nº.
140/11), em atenção ao disposto no parágrafo único do artigo 23, da
CRFB/886, buscou-se regular o poder de polícia em matéria ambiental
(competência comum), incluindo o exercício do licenciamento ambiental,
dentre outros atos materiais.
A LC nº. 140/11, contudo, gerou controvérsias constitucionais
relevantes ao condicionar o exercício da competência administrativa dos
Municípios, quando atribuiu aos Estados (artigo 9, XIV, ‘a’) a prerrogativa
para, discricionariamente, alargar ou restringir a competência constitucional
do Município para licenciar em matéria ambiental.

1 A COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LICENCIAR
ATIVIDADES E EMPREENDIMENTOS DE IMPACTO
AMBIENTAL LOCAL: ASPECTOS DA LEGISLAÇÃO FEDERAL E
ESTADUAL
A CRFB/88 dispôs sobre as competências privativas, enumerando a
competência da União e a reserva de competência aos Estados e Municípios,
não havendo relação de subordinação ou hierarquia entre os entes federados.
Além disso, o texto constitucional também compartilha matérias entre os
entes federados, ocasionando o surgimento das competências concorrentes e
comuns, inclusive para garantir a tutela do meio ambiente.
O artigo 23 da CRFB/88 estabelece que é competência comum da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios “[...] proteger as
paisagens naturais notáveis [...]” (inciso III), “proteger o meio ambiente e
combater a poluição em qualquer de suas formas” (inciso VI), bem como
“preservar as florestas, a fauna e a flora” (inciso VII). Para tanto, o parágrafo
único do artigo 23 determina que os entes federativos deverão exercer sua
competência de forma harmônica e cooperativa.
Por força do que estabelece o art. 23 da CRFB/88, cabe a todos os
entes federados atuarem administrativamente quanto, entre outros, à proteção
do meio ambiente. Os entes federados podem, assim, exercer suas atividades
de forma isolada, em conjunto ou em cooperação.
4.
5.
6.

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
[...] VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; VII –
preservar as florestas, a fauna e a flora; [...]”.
RODRIGUES, Marcelo Abelha. Direito ambiental esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 134.
“Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e
do bem-estar em âmbito nacional.”
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As competências comuns em matéria ambiental devem ser examinadas
em consonância com o artigo 2257 da CRFB/88, no que diz respeito ao direito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A proteção ao meio ambiente,
nesse contexto, deverá relacionar-se também com a ordem econômica, a livre
iniciativa (artigo 1708) e o direito de propriedade (artigo 5º, XXII9).
Nesse contexto, 23 anos após a entrada em vigor da norma de ordem
constitucional, foi promulgada a LC nº. 140/11, que estabeleceu regras,
nos termos dos incisos III, IV e VII e do parágrafo único do artigo 23 da
CRFB/88, objetivando a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios10 nas ações administrativas decorrentes do exercício
da mencionada competência comum, incluindo o licenciamento ambiental
como instrumento de controle preventivo e não jurisdicional de gestão
ambiental para estabelecer limites às atividades econômicas11.
O licenciamento ambiental é, segundo conceito previsto no artigo 2º,
I, da LC nº. 140/11:
o procedimento administrativo destinado a licenciar
atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos
ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou
capazes, sob qualquer forma, de causar degradação
ambiental.

O objetivo do licenciamento ambiental é analisar os impactos
ambientais da atividade ou empreendimentos, a fim de que sejam estabelecidas
medidas e condicionantes compensatórias ou mitigadoras como requisito
7.

“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.”
8. “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça
social, observados os seguintes princípios: I - soberania nacional; II - propriedade privada;
III - função social da propriedade; IV - livre concorrência; V - defesa do consumidor; VI
- defesa do meio ambiente; VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de
elaboração e prestação; VII - redução das desigualdades regionais e sociais; VIII - busca do
pleno emprego; IX - tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de
pequeno porte; IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas
sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. Parágrafo único. É
assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de
autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.”
9. “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade,
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXII - é garantido o direito de
propriedade.”
10. A Lei Complementar nº 140/2011 fixou as ações administrativas para o licenciamento
ambiental nos artigos 7º, 8º, 9º e 10º.
11. GOMES. Fernanda da Luz. Os critérios de competência para o licenciamento ambiental à luz
da Lei Complementar nº 140/2011. Revista Síntese Direito Ambiental, São Paulo, v. 3, nº. 16, p.
29-42, nov./dez. 2013.

84

ADVOCACIA AMBIENTAL
desafios e perspectivas

para a emissão da Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença
de Operação (LO).
O conceito de impacto ambiental, portanto, apoia-se na ideia de
ocorrência de mudanças ou alterações provocadas por ação humana em
diferentes componentes dos meios físico, biótico e social. Ainda que o
impacto ambiental possa ser positivo, segundo Paulo de Bessa Antunes, a
ideia de impacto no direito ambiental “está mais voltada para o impacto
ambiental negativo, pois é ele que será capaz de gerar o dano ambiental e,
consequentemente, a responsabilidade”12.
O conceito normativo de impacto ambiental está previsto no artigo 1º
da Resolução Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente) nº. 1/198613:
[...] impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades
físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada
por qualquer forma de matéria ou energia resultante das
atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam:
(i) a saúde, a segurança e o bem-estar da população; (ii)
as atividades sociais e econômicas; (iii) a biota; (iv) as
condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; e (v) a
qualidade dos recursos ambientais.

Até a edição da LC nº. 140/11, a Política Nacional de Meio Ambiente
(PNMA) (Lei nº. 6.938/81) era a principal referência legislativa para a gestão
ambiental compartilhada entre os entes federados, com vistas à melhoria da
qualidade ambiental, otimizando os recursos públicos dos órgãos ambientais
federais, estaduais e municipais envolvidos na gestão ambiental, aumentando
o efetivo técnico envolvido no licenciamento e no controle ambiental (artigo
1014).
Até então, no âmbito infralegal, a competência licenciatória dos
Municípios era reforçada15 pela Resolução Conama nº. 237/199716, a qual
prevê que a atuação dos municípios no licenciamento de empreendimentos e
12. ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2020. [E-book].
13. Resolução Conama nº 1/1986.
14. “Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades
utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob
qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento
ambiental.”
15. Neste ponto, vale o destaque para a máxima que tem sido repetida em relação a diversas
resoluções do CONAMA: “ruim com elas, pior sem...”. Isso porque não cabe, a toda
evidência, a tais resoluções, normas infralegais, ainda que fruto da delegação promovida pela
PNMA, definir competência entre os entes federativos, prerrogativa da CRFB/88 e de lei
complementar. Entretanto, a todos interessa o estabelecimento de regras claras que possam
diminuir as inúmeras discussões e dúvidas próprias das interações com o meio ambiente. Até a
promulgação da LC nº. 140/11 a Resolução CONAMA 237/97, com todas as suas limitações,
serviu a este propósito: estabelecer regras de competência que pudessem trazer um mínimo de
segurança jurídica e estabilidade aos agentes públicos envolvidos.
16. A Resolução Conama nº. 237/1997 dispõe sobre as atividades e empreendimentos sujeitas ao
licenciamento ambiental a nível federal, estadual e municipal.

85

ALEXANDRE BURMANN
PAULO DE BESSA ANTUNES

atividades se daria na hipótese de impacto tipicamente local e delegação pelo
estado federado por instrumento legal ou convênio (artigo 6º)17.
Com a promulgação da LC nº. 140/11 delineou-se o pacto federativo
ecológico, reafirmando o papel do Sistema Nacional do Meio Ambiente
(Sisnama) e estimulando a competência dos poderes locais na condução da
causa ambiental.
A competência administrativa do Município para o exercício do
licenciamento ambiental foi regulamentada pelo artigo 9º, inciso XIV, “a”, da
LC nº. 140/11:
Art. 9. São ações administrativas dos Municípios: [...]
XIV - observadas as atribuições dos demais entes
federativos previstas nesta Lei Complementar,
promover o licenciamento ambiental das atividades ou
empreendimentos:
a) que causem ou possam causar impacto ambiental de
âmbito local, conforme tipologia definida pelos respectivos
Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, considerados os
critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade.

Para o licenciamento ambiental em nível municipal, portanto, caberá
ao Conselho Estadual de Meio Ambiente (Consema) estabelecer a tipologia
dos empreendimentos e das atividades de potencial impacto local. Em outros
termos, a LC nº. 140/11 atribuiu ao Estado, segundo seu critério próprio de
conveniência e oportunidade18, condicionar competência constitucional do
Município.
Com base nesse requisito, os Estados expediram atos normativos
estabelecendo as bases para o licenciamento ambiental municipal.
O Consema de São Paulo, por exemplo, antes mesmo da promulgação
da LC nº. 140/11, havia estabelecido critérios para o órgão ambiental municipal
conduzir processos de licenciamento ambiental por meio da Deliberação
Consema nº. 33/2009.
O Estado de São Paulo, para fixar a tipologia dos empreendimentos
e atividades sujeitas ao licenciamento municipal, considerou que “a
experiência acumulada no licenciamento estadual demonstra acarretarem
impactos ambientais tipicamente locais”, e que “o ponto de partida para os
licenciamentos ambientais é a declaração, pela prefeitura, de que a atividade a
ser licenciada é compatível com a legislação urbana do município”, segundo
disposto no preâmbulo da Deliberação Consema nº. 33/2009.
17. “Art. 6º - Compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os órgãos competentes da União, dos
Estados e do Distrito Federal, quando couber, o licenciamento ambiental de empreendimentos
e atividades de impacto ambiental local e daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por
instrumento legal ou convênio.”
18. FARIAS, Talden. Competência administrativa ambiental: fiscalização, sanções e licenciamento
ambiental na lei complementar 140/2011. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020. p. 133.
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Considerando essas premissas, com a edição da Deliberação Normativa
nº. 1/201819, que revoga a Deliberação Normativa Consema nº. 1/2014, o
Estado de São Paulo atualizou os critérios de porte, potencial poluidor e
natureza das atividades ou dos empreendimentos, para fixar as atividades ou
empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental em âmbito municipal
(artigo 2º)20. Para o potencial exercício do licenciamento ambiental pelo
Município, o Consema reforça que o impacto ambiental direto deve limitar-se
ao território de um único Município.
O Consema estabeleceu cinco requisitos cumulativos para que os
Municípios possam exercer sua competência constitucional (artigo 3º):
(i) o órgão ambiental municipal deverá estar capacitado
a executar as ações administrativas concernentes ao
licenciamento ambiental, devendo possuir técnicos
próprios ou em consórcio em número compatível para
atender às demandas locais;
(ii) equipe multidisciplinar formada por profissionais
qualificados, legalmente habilitados por seus respectivos
órgãos de classe e com especialização compatível;
(iii) funcionamento regular de Conselho Municipal de
Ambiente, composto paritariamente por órgãos do setor
público e por entidades da sociedade civil, instituído para
fins deliberativos;
(iv) sistema de fiscalização ambiental que garanta o
cumprimento das exigências e das condicionantes presentes
nas licenças expedidas; e
(v) legislação própria, devendo existir procedimento
administrativo para protocolo, instrução e tramitação de
processos e expedição das licenças ambientais.

Além disso, o Consema determina que, “para a compatibilização
da estrutura do Município com as demandas das ações administrativas
19. A Deliberação Normativa Consema nº. 1/2018 fixa tipologia para o licenciamento ambiental
de empreendimentos e atividades que causem ou possam causar impacto de âmbito local, nos
termos do artigo 9º, inciso XIV, alínea “a”, da LC nº. 140/11.
20. A Deliberação Normativa Consema nº. 1/2018 prevê que: “Artigo 2º. Para fins desta
Deliberação, consideram-se as seguintes definições: I – Impacto ambiental de âmbito local:
impacto ambiental direto que não ultrapassar o território do Municípios; II – Porte: dimensão
física do empreendimento mensurada pela área construída em metros quadrados (m2) ou pela
capacidade de atendimento em número de usuários/ III – Potencial poluidor: possibilidade
de um empreendimento ou de uma atividade causar poluição, assim considerada a degradação
da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente: a) prejudiquem
a saúde, a segurança e o bem-estar da população; b) criem condições adversas às atividades
sociais e econômicas; c) afetem desfavoravelmente a biota; d) afetem as condições estéticas ou
sanitárias do meio ambiente; e e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões
ambientais estabelecidos. IV – Natureza da atividade: enquadramento da atividade de acordo
com sua origem industrial ou não industrial, utilizando-se, quando possível, a Classificação
Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, Subclasses 2.1, ou listagem que vier a substituila”.
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concernentes ao licenciamento ambiental”, deverão ainda ser observados “o
porte do Município, o histórico de funcionamento do Conselho Municipal
de Meio Ambiente e a formação de equipe técnica”. Após avaliação dessas
condições, o Consema divulgará “a lista dos Municípios aptos a realizar o
licenciamento ambiental” (artigo 4º), devendo os Municípios apresentarem
declaração pela qual atestam cumprir os requisitos estabelecidos pelo
Consema, para o exercício de competência constitucional originária dos
Municípios.
Caso o órgão municipal não atenda aos requisitos estabelecidos, a
Deliberação Normativa prevê que caberá ao órgão ambiental estadual – no
caso, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) – o “exercício
da competência supletiva [...] enquanto subsistir a situação impeditiva do
Município” (artigo 5º). Nesses casos, o Estado de São Paulo determinou que
o licenciamento ambiental será concluído pelo órgão ambiental estadual até
a obtenção da licença de operação ou até o indeferimento da licença, não
havendo impeditivo legal para que a renovação da licença ou pedido de nova
licença ambiental seja conduzido pelo órgão ambiental municipal (artigo 7º).
Esse também é o critério adotado no Estado de Minas Gerais21, que, desde
2006, estabelece critérios para o licenciamento ambiental municipal.
O Estado do Rio Grande do Sul, por sua vez, com a promulgação
da Resolução Consema nº. 372/2018, assim como ocorre no Estado de São
Paulo, baseia-se em critérios taxativos para determinar os empreendimentos e
atividades sujeitas ao licenciamento ambiental municipal.
Além disso, no caso do Estado do Rio Grande do Sul, reforça-se o
aspecto territorial estabelecendo que “quando a área física do empreendimento
e atividade licenciável ultrapassar os limites de um município, o impacto não
será mais de âmbito local e a competência para licenciamento será estadual”
21. Vide artigo 9º da Deliberação Normativa nº. 213/2017 do Conselho Estadual de Política
Ambiental – COPAM: “Art. 9o Os processos de licenciamento ambiental de atividades ou
empreendimentos alcançados pelo art. 1o desta Deliberação Normativa que, na data de sua
entrada em vigor, estejam em tramitação junto ao aos órgãos ambientais estaduais, serão
concluídos por estes até a decisão final do requerimento e, em caso de deferimento, até o
término do prazo de vigência da licença ambiental expedida. §1o Os requerimentos relativos às
fases subsequentes do licenciamento ambiental, quando for o caso, ou à renovação da licença
ambiental, incluída a ampliação, deverão ser formalizados no ente federativo competente, nos
termos desta Deliberação Normativa. § 2o Nas hipóteses previstas no caput, o empreendedor
poderá solicitar o arquivamento do processo junto ao órgão ambiental estadual e requerer
sua abertura no órgão competente, nos termos desta Deliberação Normativa. § 3o Nos casos
de renovação de licenças ambientais, a formalização do processo junto ao órgão competente
nos termos desta Deliberação Normativa deverá ocorrer com antecedência mínima de 120
(cento e vinte) dias de expiração do prazo de validade fixado na respectiva licença. § 4o No
caso de ampliação licenciável no âmbito municipal, a fiscalização e o acompanhamento de
condicionantes do processo de licenciamento do empreendimento principal que estiverem
sendo realizados pelo Estado poderão ser repassados ao município, desde que a classe
resultante do empreendimento principal e da ampliação não ultrapasse o registrado no Simma,
conforme manifestação expressa e formal do município”.
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(artigo 2º). Esse também é o racional previsto na Resolução Conama nº.
237/1997 e na LC nº. 140/11.
Outros estados federados também estabeleceram listagem de atividades
e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental municipal. É o
que também ocorre no Estado de Santa Catarina, por meio da Resolução
Consema nº. 99/2017.
Os Conselhos Estaduais que regulamentaram o artigo 9º, inciso
XIV, “a”, da LC nº. 140/11, estabeleceram rol taxativo (listagem) de
empreendimentos e atividades sujeitos ao licenciamento ambiental municipal,
incluindo as tipologias sujeitas ao licenciamento ambiental pelo órgão
ambiental estadual, independentemente da classificação do potencial impacto
ambiental.
Abstrai-se objetivamente da legislação estadual citada que não é
considerado impacto local as intervenções, atividades e empreendimentos (i)
localizados ou desenvolvidos em dois ou mais municípios; (ii) cujas estruturas
físicas ultrapassem os limites territoriais de um município; (iii) localizados em
imóveis cujos títulos de propriedade ultrapassem um ou mais municípios; (iv)
cuja competência para o licenciamento tenha sido originariamente atribuída
à União ou aos Estados22 e (v) cujos impactos ambientais ultrapassem os
limites territoriais de mais de um Município.
Apesar disso, pode ocorrer de o Estado determinar que uma classe
de empreendimento ou atividade seja licenciada pelo Estado em vez de ser
pelo Município, ainda que o impacto ambiental se restrinja ao território
do Município. Haverá casos em que o risco da atividade, outras mazelas
ambientais ou até mesmo o grau de capacitação técnica do órgão ambiental
estadual justifiquem, aos olhos do Conselho Estadual, que o licenciamento
ambiental da atividade seja conduzido pelo Estado em vez de pelo Município.
É o que ocorre no caso do Estado de São Paulo, por exemplo, quando,
independentemente do potencial impacto ambiental e sua limitação territorial,
estabeleceu que o licenciamento ambiental de determinadas atividades e
empreendimentos será conduzido pelo órgão ambiental estadual sempre que
(i) ocorrer supressão de vegetação nativa do bioma Cerrado, cuja utilização
e proteção é disciplinada pela Lei Estadual nº. 13.550/2009, ou (ii) houver
operação de fusão de metais, processamento de chumbo, produção de peças
de fibra de vidro, dentre outros exemplos.
Essas hipóteses definidas pelo Consema não encontram fundamento
no artigo 8º, XIV, da LC nº. 140/11, porquanto a supressão de vegetação
nativa do bioma da Mata Atlântica, por exemplo, que é disciplinada pela
22. O artigo 5º, caput, da LC nº. 140/11 prevê que: “o ente federativo poderá delegar, mediante
convênio, a execução de ações administrativas a ele atribuídas nesta Lei Complementar, desde
que o ente destinatário da delegação disponha de órgão ambiental capacitado a executar as
ações administrativas a serem delegadas e de conselho de meio ambiente.”
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Lei Federal nº. 11.428/2006, assim como exemplares arbóreos, poderá ser
autorizada ou licenciada pelo órgão ambiental municipal (artigo 9º, XV, b).
Logo, o mesmo racional deveria ser aplicado ao bioma do Cerrado. As demais
hipóteses indicadas pelo Consema aparentam justificar-se de um ponto de
vista pragmático por serem historicamente atividades com potencial de
contaminação de solo e águas.
No caso do Estado de São Paulo, ressalta-se a conhecida expertise
do órgão ambiental estadual (Cetesb) na condução de processos de
gerenciamento de áreas contaminadas, inclusive quando inseridos no âmbito
do licenciamento ambiental, a despeito da possibilidade de o órgão ambiental
municipal acompanhar o gerenciamento de áreas contaminadas, como ocorre
no Município de São Paulo, consoante a Lei Municipal nº. 16.402/2016 e o
Decreto Municipal nº. 58.625/2019.
Nesses casos, não obstante a obviedade do impacto ambiental estar
situado no território do Município e o interesse local ser predominante, a
limitação estabelecida pelo Estado implica violação do federalismo. Criamse, ainda, disparidades em âmbito nacional, transmutando o federalismo
cooperativo em federalismo competitivo23, porquanto atividades que deveriam
ser licenciadas pelo Município acabam sendo licenciadas pelo Estado, quando
assim for a vontade de seu respectivo Consema.
Por isso, é possível a busca de declaração de inconstitucionalidade
da norma estadual e federal, especialmente quando o Município detém
capacidade material e estrutural para exercer em plenitude suas atribuições
constitucionais ligadas aos assuntos de interesse local24.
No caso da LC nº. 140/11, por ser hierarquicamente inferior à CRFB/88,
sustenta José Afonso da Silva, sua validade afere-se segundo o princípio da
compatibilidade vertical, sendo que sua função é de mera complementaridade,
não podendo ultrapassar os limites do texto constitucional25. A criação de
tipologias pelo Consema, entende Paulo Affonso Leme Machado26, deve ser
sempre feita por lei, “evitando-se a hipertrofia do Poder Executivo”.
Além disso, considerando lição de Eduardo Fortunato Bim27, ponderase que o Município, ainda que não esteja capacitado do ponto de vista prático
e técnico para promover o licenciamento ambiental, jamais poderá ser
23. VILLAR, Pilar Carolina. O licenciamento ambiental: competência, procedimento e fiscalização.
Direito, gestão e prática: direito ambiental empresarial. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 78.
24. MUKAI, Sylvio Toshio. Licenças ambientais. Incabível delegação de competência pelos
Estados. In: ROSSI, Fernando F. et al. Aspectos controvertidos do direito ambiental: tutela material e
tutela processual. Belo Horizonte: Fórum, 2013. p. 332.
25. SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. Comentários ao Artigo 69. 7. ed.
São Paulo: Malheiros, 2010.
26. MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 22. ed. São Paulo: Malheiros,
2014. p. 189.
27. BIM, Eduardo Fortunato. Licenciamento ambiental. 5. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2020. p. 164.
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constrangido pelo Estado para o exercício de suas competências constitucionais,
porquanto a comprovação de que está capacitado tecnicamente, como posto
pelo Estado, é requisito para a delegação de competência originária.

2 AUTONOMIA MUNICIPAL
O artigo 18 da CRFB/88, ao tratar da organização políticaadministrativa do Estado, determina que os entes federados são todos
autônomos. Nesse contexto, houve relevante inovação do sistema
constitucional quando os Municípios (artigo 29) foram integrados ao sistema
federativo, junto com os Estados e o Distrito Federal. Aos Municípios
reservou-se autonomia para (i) autoadministração, possuindo competência
para decidir sobre assuntos de interesse local, sem que haja delegação ou
aprovação hierárquica e (ii) autogoverno, que implica a escolha e eleição do
chefe do Poder Executivo e dos representantes no Poder Legislativo.
A autonomia municipal, segundo Roque Antonio Carraza28, é “a
faculdade que a pessoa política do Município tem, dentro do círculo de
competência pré-traçada pela Constituição, [para] organizar, sem interferências,
seu governo e estabelecer, sponte propria, suas normas jurídicas”.
Com a descentralização do Poder Central e a repartição de competência
no texto constitucional, atribui-se autonomia ao Município para gerar as
demandas locais sem interferência do Estado e União29. O interesse local,
segundo Hely Lopes Meirelles30, é quando há predominância do interesse do
Município sobre o do Estado e o da União. Como bem pondera Fernanda da
Luz Gomes31, não há que se falar em “interesse exclusivo” do Município, uma
vez que o tema “local” também poderá – de maneira mais ou menos direta –
ser de interesse da comunidade regional ou nacional.
O interesse local, segundo Herculano de Freitas32, estará configurado
quando o assunto estiver intimamente ligado aos negócios e aos assuntos do
Município, e desde que não haja interesse imediato do Estado ou da União.
No exercício de competências administrativas, conforme previsto no
parágrafo único do artigo 23 da CRFB/88, todos os entes federativos deverão
colaborar para a execução de suas atribuições, sem que exista atribuição
exclusiva, predominante ou hierárquica de um ente federativo.
28. CARRAZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 19. ed. São Paulo:
Malheiros, 2003. p. 150.
29. FEITOSA, Lara Isadora. Autonomia municipal: uma análise de triangulação: autonomia,
competências constitucionais e receitas municipais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 27.
30. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito municipal brasileiro. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 110.
31. GOMES. Fernanda da Luz. Os critérios de competência para o licenciamento ambiental à luz
da Lei Complementar nº 140/2011. Revista Síntese Direito Ambiental, São Paulo, v. 3, nº. 16, p.
29-42, nov./dez. 2013.
32. FREITAS, Herculano de. Dos Municípios. Revista de Direito Público, São Paulo, nº. 10, 1969. p.
257/260.
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No que tange à autonomia dos entes federados, o Supremo Tribunal
Federal (“STF”) entendeu que:
A lei estadual não pode impor o comparecimento
de representante de uma entidade federal, no caso, a
Ordem dos Advogados do Brasil, para integrar órgão da
Administração Pública estadual, sob pena de ofensa à
autonomia dos entes federativos33.

Da mesma forma, “a observação das regras federais não fere autonomia
estadual”34.
No julgamento de inconstitucionalidade de lei estadual do Rio Grande
do Sul, que conferia “aos Municípios em que se localizam a proteção, a
guarda e a responsabilidade pelos sítios arqueológicos e seus acervos”35, o
STF entendeu que entregar tal atribuição aos Municípios significa retirar
a competência dos demais entes federativos, violando o artigo 23, III, da
CFRB/88. Segundo o Ministro Sepúlveda Pertence:
É curial que, em linha de princípio, a outorga sem ressalva
de uma competência a um órgão ou entidade estatal
implica a exclusão, quanto ao seu objeto, da interferência
dos demais. [...]
Ora, a Constituição – dando espaço ao federalismo
cooperativo – incluiu no rol das competências comuns às
três esferas da Federação a proteção do patrimônio cultural
do país [...]
Cuida-se de competência que substantivam incumbência
e responsabilidade, assim, de natureza qualificadamente
irrenunciável [...].
De qualquer modo, regular a cooperação não abrange
o poder de demitirem-se a União ou os Estados dos
encargos constitucionais de proteção dos bens de valor
33. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 4579. Tribunal
Pleno. EMENTA: ÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 110
DA LEI COMPLEMENTAR 69/1990 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, COM
A REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 4º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL
135/2009. [...]. Relator: Min. Luiz Fux, 13 fev. 2020. Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, 28 abr.
2020.
34. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 1546. Tribunal
Pleno. EMENTA: CONSTITUCIONAL. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E REGIMENTO
INTERNO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. ESTRUTURA DO PROCESSO
LEGISLATIVO. PROJETO DE LEI REJEITADO. REAPRESENTAÇÃO. EXPRESSÕES
EM DISPOSITIVOS QUE DESOBEDECEM AO ART. 25 E SE CONTRAPÕEM AO
ART. 67, AMBOS DA CF. A OBSERVÂNCIA DAS REGRAS FEDERAIS NÃO FERE
AUTONOMIA ESTADUAL. PRECEDENTES. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM
PARTE. Relator: Min. Nelson Jobim, 03 dez. 1998. Diário de Justiça Eletrônico, 06 abr. 2001.
35. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 2544. Tribunal
Pleno. EMENTA: Federação: competência comum: proteção do patrimônio comum, incluído
o dos sítios de valor arqueológico (CF, arts. 23, III, e 216, V): encargo que não comporta
demissão unilateral. Relator: Min. Sepúlveda Pertence, 28 jun. 2006. Diário de Justiça Eletrônico,
Brasília, 147 nov. 2006.
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para descarregá-lo ilimitadamente sobre os Municípios.36

Considerando esse contexto, Toshio Mukai37 pondera pela
inconstitucionalidade do artigo 9º, XIV, “a”, da LC nº. 140/11, em relação
às competências comuns dos entes federativos, justamente porque “nenhum
ente federativo goza de hierarquia maior política ou administrativa, do que
qualquer outro ente federativo”. A lógica no que toca ao poder de polícia é de
que, por ser um poder-dever do ente federado, é irrenunciável. Sendo assim,
não poderia nem o Estado, nem a União, por exemplo, exercer competência
administrativa no lugar do Município, “pois, se o fizerem, estarão impondo a
este último renúncia ao poder de polícia”.
O poder de polícia (competência administrativa), levando-se em
consideração o contexto da LC nº. 140/11, conceitua-se, segundo Celso
Antônio Bandeira de Mello38, como sendo:
[...] a atividade da Administração Pública, expressa em atos
normativos ou concretos, de condicionar, com fundamento
em sua supremacia geral e na forma da lei, a liberdade e
a propriedade dos indivíduos, mediante ação fiscalizadora,
ora preventiva, ora repressiva, impondo coercivamente
aos particulares um dever de abstenção (non facere) a fim
de conformar-lhes o comportamento aos interesses sociais
consagrados no sistema normativo.

Isto posto, imprescindível que seja preservada a autonomia do
Município, não podendo outros entes políticos restringirem, condicionarem
ou tomarem posse das competências constitucionais do Munícipio. Como
bem pondera Édis Milaré39, os Conselhos Estaduais devem “se manterem
coerentes com a lei e, implicitamente, reconhecerem a plena capacidade
licenciatória ostentada pelo Município desde a CF/1988, que, de resto,
vem agora estampado no art. 18, § 3º, da LC 140/2011”. A autonomia do
Município deve ser sempre estimulada40, jamais restringida, segundo impõe o
texto constitucional.

36. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 2544. Tribunal
Pleno. EMENTA: Federação: competência comum: proteção do patrimônio comum, incluído
o dos sítios de valor arqueológico (CF, arts. 23, III, e 216, V): encargo que não comporta
demissão unilateral. Relator: Min. Sepúlveda Pertence, 28 jun. 2006. Diário de Justiça Eletrônico,
Brasília, 147 nov. 2006.
37. MUKAI, Sylvio Toshio. Artigos e disposições inconstitucionais da Lei Complementar nº 140,
de 8 de Dezembro de 2011. Revista Magister Direito Ambiental e Urbanístico, Porto Alegre, v. 10,
nº. 59, p. 5-11, abr./maio 2015.
38. BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 27. ed. São Paulo:
Malheiros, 2010. p. 833.
39. MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 817.
40. HUMBERT, Georges Louis Hage. Competências Ambientais Municipais e a LC 140/2011:
um Atentado à Constituição Federal de 1988. Revista Síntese Direito Ambiental, São Paulo, v. 4,
nº. 23, p. 80-88, jan./fev. 2015.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A condução do licenciamento ambiental pelo Município, por decorrer
diretamente do exercício das competências constitucionais, não poderia ser
regulada por lei ordinária, tampouco por resoluções de órgãos ambientais
de outros entes federados. Com efeito, não há previsão constitucional que
condicione o poder de polícia dos Municípios, como é o caso do licenciamento
ambiental e outros atos materiais.
O artigo 9º, XIV, ‘a’, da LC nº. 140/11, viola a CRFB/88 (artigo 23),
porquanto impõe condições e restrições para que o Município possa licenciar
ou autorizar atividades ou empreendimentos de impacto ambiental local, não
obstante o licenciamento ambiental seja instrumento do poder de polícia
de todos os entes federados em matéria ambiental. Ou seja, todos os entes
políticos possuem abstratamente competência para atuar. No caso de matéria
de âmbito de repercussão local, decerto que apenas ao Município caberá
exercer o poder de polícia administrativo.
Assim, o artigo 9º, XIV, “a”, da LC nº. 140/11 é inconstitucional ao
violar a autonomia do Município, ofendendo abertamente o regime federativo
cooperativo. Este dispositivo da legislação ordinária é inconstitucional, porque
não é possível delegar ao Município aquilo que esse ente político detém de
forma originária.
Permitir ao Estado que estabeleça o que é impacto local condiciona a
competência municipal em matéria ambiental, contrariando a lógica prevista
no artigo 23, da CRFB/88. A LC nº. 140/11 não poderia permitir que a
competência administrativa do Município estivesse vinculada à ação do
Estado, pois isso implica desrespeito à autonomia dos Municípios (artigo 18)
e ao princípio da legalidade (artigo 37).
Apesar disso, dentro de uma perspectiva consensual e pragmática
existente na interação entre os entes federados, é comum que os Municípios
concordem em observar normas baixadas pelos Consemas, não obstante
a flagrante afronta à autonomia assegurada aos Municípios pelo texto
constitucional.
E isso se dá, em grande medida, porque, apesar de inconstitucional, o
dispositivo serve ao nobre propósito de desenhar regras claras, o que favorece
a estabilidade e a segurança de todos os inúmeros agentes envolvidos. Antes da
LC nº. 140/11, dispendia-se muito tempo discutindo qual o órgão ambiental
seria competente para atuar em cada caso concreto.
Apesar dos vícios aqui destacados, o dispositivo da LC nº. 140/11
atacado sofre poucas críticas por conta dos benefícios práticos que ele traz.
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CAPÍTULO

5

A necessária efetivação de uma
governança ambiental em tempos de
transnacionalização
ALEXANDRE WALTRICK RATTES
FELIPE WILDI VARELA

INTRODUÇÃO
A governança ambiental global1 representa a vontade coletiva nessa
seara, isto é, da comunidade internacional em torno de um objetivo comum,
a mantença da vida que passa, necessariamente, pela questão da preservação
do meio ambiente. Nessa direção, quando se afirma a necessidade de uma
governança, tem-se que esta faz referência à aceitação comum por todos
os habitantes deste planeta, bem como pela renúncia voluntária de parte da
soberania dos Estados-membros, ambas ainda utópicas, visando à criação
e ao sustento de um sistema de ordenação que contenha os regimes e as
1.

O conceito de governança envolve: “[...] um processo contínuo pelo qual é possível acomodar
interesses conflitantes ou diferentes e realizar ações cooperativas. Governança diz respeito
não só a instituições e regimes formais autorizados a impor obediência, mas também a
acordos informais que atendam ao interesse das pessoas e instituições”. In: COMISSÃO
SOBRE GOVERNANÇA GLOBAL. Nossa Comunidade Global. O Relatório da Comissão sobre
Governança Global. Rio de Janeiro: Editora FGV, 1996. A governança ambiental, por sua vez,
consiste no “arcabouço institucional de regras, instituições, processos e comportamentos que
afetam a maneira como os poderes são exercidos na esfera de políticas ou ações ligadas às
relações da sociedade com o sistema ecológico” In: CAVALCANTE, C. Economia e Ecologia:
Problemas da Governança Ambiental no Brasil. Revista Iberoamericana de Economía Ecológica.
2004, vol. 1, p. 1. Há, ainda, denominações diversas para o mesmo fenômeno, “a importância
do desenvolvimento de uma gestão ambiental como forma de preservação ambiental, devido
aos grandes problemas ambientais existentes. Destaca-se também que, para se referir à gestão
ambiental, alguns a chamam de ‘governação’ ou governança ambiental. In: GARCIA, Denise
Schmitt Siqueira. SOUZA. A Importância da Gestão Ambiental para a Proteção Ambiental.
In: GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. SOUZA, Maria Claudia da Silva Antunes (org). Direito
ambiental, transnacionalidade e sustentabilidade [recurso eletrônico]. 1. ed. - Dados eletrônicos. Itajaí: UNIVALI, 2013. p. 39. Disponível em: https://www.univali.br/vida-no-campus/
editora-univali/e-books/Paginas/default.aspx. Acesso em 20 jun. 2020.

98

ADVOCACIA AMBIENTAL
desafios e perspectivas

organizações internacionais, com vistas a serem supridas as necessidades que
a causa ambiental possui.
É imperativo, sob esse mote, apontar que o bom funcionamento de uma
governança ambiental em âmbito global, ainda que se encontre atualmente
em um estágio embrionário, afinal, a ordem internacional orientada para a
cooperação sofre impedimentos diuturnos em virtude da competição e
rivalidade entre os Estados no meio internacional anárquico em que se vive
(vide atual caso Irã X EUA), depende da mudança lenta e gradual de rotinas,
hábitos e padrões de comportamento que incentivem o estabelecimento
da governança transnacional, em que as regras devem ser uníssonas e as
obrigações mútuas, corroborando para que, de fato, os esforços sejam
efetivamente mais consolidados nessa área – a ambiental -, seguindo-se em
aceitação por todos, nos mesmos moldes que as regras do direito comercial
internacional, ou do desporto universal, já o são.
Neste aspecto, veja-se, por exemplo, a área de segurança e manutenção
da paz, que encontra na Organização das Nações Unidas o seu maior
expoente, enquanto a área de amenização das mudanças climáticas se encontra
num patamar muito menos desenvolvido, sem sequer possuir um Órgão que
seja, a exemplo de outros, como a FAO, o UNICEF, a OEA, a OTAN etc.,
efetivamente um “formulador e executor” de políticas de governabilidade
ambiental que possam ser aceitas por toda a comunidade global.
Nessa toada, o presente artigo busca o exame de se implementar uma
governança ambiental global e seus desafios em tempo de transnacionalização2.
Nesse ponto, na perspectiva dos acordos climáticos, sempre é interessante
apontar os desafios impostos nos dias atuais que abrangem “os papéis
do planejamento e dos incentivos econômicos na “descarbonização” da
economia global, das políticas de adaptação, das negociações internacionais,
dos mercados de carbono e da decisiva questão da energia, importantes
vertentes que merecem uma atenção transnacional.
A metodologia empregada no presente estudo foi o método indutivo. A
pesquisa está desenvolvida por meio de documentação indireta, abrangendo
as análises documental e bibliográfica, com as técnicas do referente, da
categoria, dos conceitos operacionais.

2.

“A transnacionalização não é fenômeno distinto da globalização (ou mundialização), pois
nasce no seu contexto, com características que podem viabilizar o surgimento da categoria
Direito Transnacional. Não se deve descolar a transnacionalização da globalização ou da
mundialização, circunstância que levaria o pesquisador à complexa e infinita pesquisa de
doutrinadores, cada um a seu jeito, a denominar as emergentes circunstâncias, que moldam a
vida contemporânea”. In: STELZER, Joana. O fenômeno da transnacionalização da dimensão
jurídica. In: CRUZ, Paulo Márcio; STELZER, Joana (org). Direito e transnacionalidade. Curitiba:
Juruá, 2009, p.16-17.
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1 O MEIO AMBIENTE EM UM MUNDO TRANSNACIONAL.
A NECESSIDADE DA GOVERNANÇA E DA PREPARAÇÃO
EDUCACIONAL PARA UM BOM ENTENDIMENTO
Vive-se em uma era da civilização em que condutas e atividades
consideradas lesivas ao meio ambiente, independentemente de onde ocorrem,
do espaço geográfico onde acontecem, são de interesse da humanidade, visto
que3:
O meio ambiente é entendido de variados modos pela
doutrina, ou seja, é; visto por óticas diversas. Sobre a ótica
do Direito, considera-se que o meio ambiente é; o meio
em que o homem vive, desta forma, ele pode ser artificial,
cultural e natural. O meio ambiente é considerado artificial
por que é constituído por ações humanas, como as cidades
e suas constituições como casas, prédios, pontes, estradas,
entre outras. Também é considerado cultural porque é
resultado do gênio humano; entretanto, possui significado
especial, na medida em que representa a testemunha da
história, imprescindível à compreensão atual é futura
do que o homem é, ou pode ser. Neste âmbito o meio,
ambiente pode ser o patrimônio histórico da humanidade,
bem como a patrimônio artístico, paisagístico e turístico.

Por ser a questão ambiental um bem entendido como pertencente
a toda a humanidade, condutas ambientais lesivas devem ser punidas com
severidade, tanto para pessoas físicas, quanto para pessoas jurídicas, sejam
elas de direito público ou privado, impondo-lhes todas as sanções que
forem passíveis de serem cominadas, obviamente, aliando-se à obrigação de
reparar os danos4 causados. Neste aspecto, compreendendo esse contexto,
o ambientalista Leonardo Boff chama a atenção para o momento crítico e a
necessidade de preservação que a humanidade deve travar em face da causa
ambiental5:
O outro modo de ser no mundo se realiza pelo cuidado.
O cuidado não se opõe ao trabalho, mas lhe confere uma
tonalidade diferente. Pelo cuidado não vemos a natureza e
tudo que nela existe como objetos. A relação não é sujeitoobjeto, mas sujeito-sujeito. Experimentamos os seres como
sujeitos, como valores, como símbolos que remetem a uma
3.
4.

5.

NUNES, Clecio Santos. Direito Tributário e Meio Ambiente. São Paulo: Dialético, 2005, p. 28.
“O dano consiste no prejuízo, na perda do valor de um determinado bem, causada por uma
ação ou omissão. É a alteração de uma coisa, em sentido negativo.”. In: SOUZA, Maria Claudia
da Silva Antunes. Repensando a Responsabilidade Civil nos Conflitos de Natureza Ambiental.
In: GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. SOUZA, Maria Claudia da Silva Antunes (org). Direito
ambiental, transnacionalidade e sustentabilidade [recurso eletrônico]. 1. ed. - Dados eletrônicos. Itajaí: UNIVALI, 2013. p. 182. Disponível em: https://www.univali.br/vida-no-campus/
editora-univali/e-books/Paginas/default.aspx. Acesso em 20 jun. 2020.
BOFF, Leonardo. Saber cuidar: Ética do humano – compaixão pela terra. 8. ed. Petrópolis:
Vozes, 2002. p.95.
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Realidade frontal. A natureza não é muda. Fala e evoca.
Emite mensagens de grandeza, beleza, perplexidade e
força. O ser humano pode escutar e interpretar esses sinais.
Coloca-se ao pé das coisas, junto delas e a elas sente-se
unido. Não existe, co-existe com todos os outros. A relação
não é de domínio sobre, mas de convivência. Não é pura
intervenção, mas interação e comunhão.

Percebe-se, entretanto, que o homem não tem conseguido preservar o
seu próprio habitat, e, por isso, o comportamento ético deve cada vez mais ser
relevante, exigindo-se a responsabilização das nações até em casos de omissão.
Veja-se, por exemplo, a demora em se cuidarem dos incêndios no Brasil
(especialmente na Amazônia e no Pantanal), Portugal, Austrália etc. Esses
países, por terem deixado de adotar providências, coibirem abusos, agirem
de forma célere, não fizeram o que a comunidade de nações deles esperava,
a saber, cuidado na preservação de seus ecossistemas, que se reproduzem em
prejuízos ao ecossistema global.
A regência organizacional do convívio em sociedade fez que o homem
necessitasse de regras e normas para o estabelecimento da lei e da ordem.
Para tanto, o ser humano passou do período da justiça do “olho-por-olho e
dente-por-dente” para uma justiça equitativa. A partir da ordem natural, que
se estabeleceu pela própria evolução da humanidade, criaram-se verdadeiros
“departamentos” para cuidar de áreas específicas, por vezes burocratizando
todo o sistema, como sói ser, infelizmente, em seara ambiental, contrariando
o objetivo maior da chamada política pública ambiental, que nada mais é do
que manter a ordem nesse aspecto, cuidando da efetiva coisa pública que é o
meio ambiente, ou seja, do bem comum a todas as espécies, não só à humana,
promovendo a preservação da natureza. Obrigações estas que são parte das
responsabilidades da administração pública de todos os países do Globo.
Neste aspecto, cumpre lembrar o que o professor José Aroudo Mota afirma
em relação às políticas públicas. Para ele: “As políticas públicas precisam ser
arranjadas com base em novos paradigmas, para compatibilizar os princípios
da economia com a realidade ambiental e social [...]” 6.
Ora, nunca é demais afirmar que os modelos de política de preservação
são úteis e necessários, uma vez que representam sistemas simplificados
de problemas que subsidiam os administradores em suas tomadas de
decisões, podendo ser descritivos quando explicam e preveem as causas e
consequências das escolhas políticas, para monitorar o gerenciamento de
indicadores ambientais, bem como os normativos que proporcionam regras
e recomendações, procurando aperfeiçoar os resultados das políticas públicas
instauradas em face das questões ambientais, merecendo, obviamente, ser
considerados de maneira transnacional, jamais sendo diferenciados pela
6.

MOTA, José Aroudo. O valor da natureza: Economia e política dos recursos ambientais. Rio de
Janeiro: Garamont, 2001. p. 101.
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simples vontade de um povo ou de seus governantes, posto que aqui se está
falando de meio ambiente, necessário para todas as formas de existência.
Compreendendo a função estratégica dos recursos naturais para
o desenvolvimento, é importante observar o entendimento sobre eles,
produzido pelo professor Mota7:
[...] A degradação dos recursos ambientais é traduzida
em danos para os países e não é computada nas contas
nacionais, principalmente, no Produto Nacional Bruto
(PNB). A questão fundamental da degradação dos recursos
naturais é refletida na depreciação do capital natural. O corte
de madeira, a extração mineral e de produtos da floresta
são rotulados e contabilizados como produção da atividade
econômica, sem, no entanto, considerar a depreciação do
capital natural.

É óbvio que os danos causados ao meio ambiente devem ser computados
globalmente, tendo em vista que estão diretamente relacionados à redução do
nível de bem-estar da sociedade plena e efetiva da terra, colocando em risco,
quando desgraçadamente maculados, a capacidade dos serviços ambientais
para as gerações futuras.
Os custos que incidem sobre os valores das contas nacionais, ocasionados
pelos danos ao meio ambiente, computam, também, os fluxos monetários e as
transações econômicas, criando indicadores de comportamento da atividade
econômica global, evidenciando-se que8:
[...] Políticas públicas ambientais são formuladas por
gestores públicos objetivando garantir a sustentabilidade
dos recursos ambientais. Na formulação de políticas
públicas, a regra tradicional para se estimar benefícios e
danos ambientais está calcada na análise de alternativas
de investimentos. [...] na formulação de políticas públicas
ambientais, devem-se considerar os aspectos ambientais,
isto é, o recurso ambiental deve ser sustentável pela ótica de
sua biodiversidade sem perder de vista o papel da valoração
econômica [...].

A preservação da natureza de todo o planeta requer políticas tanto
públicas quanto privadas, efetivadas de forma séria, visto que elas tornam
efetivas as necessárias tomadas de ações em conjunto para a solução
das questões ambientais, por meio de ações simultâneas que venham ao
encontro dos anseios da sociedade e da própria natureza. Neste aspecto, a
era da transnacionalização deve fazer jus a sua lucidez e unir a tecnologia e a
informação entre os povos, com o objetivo de preservar e recuperar a fauna
e a flora, o solo, o ar e a água em todo o planeta, não somente dentro dos
7.
8.

MOTA, José Aroudo. O valor da natureza: Economia e política dos recursos ambientais. 2001. p.
48-49.
MOTA, José Aroudo. O valor da natureza: Economia e política dos recursos ambientais. 2001. p.
48-53.
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espaços territoriais simplistas de cada unidade entendida como “um País”. E
para esse fim, a tecnologia deve estar aliada à ética global em face da defesa
necessária do meio ambiente, devendo lançar mão das ferramentas que se
demonstram necessárias para a mantença dos recursos naturais e da vida no
planeta.
Sob esse enfoque, a política ambiental tem estreita relação com
a política educacional, no sentido de que a conscientização ecológica,
oferecida nos bancos escolares, pode ser capaz de fazer um trabalho
efetivo de conhecimentos, prevenção, e entendimento da necessidade de
cuidados específicos no que se refere a não destruição dos recursos naturais,
especialmente, por exemplo, os hídricos (um problema global), tendo em vista
que água é “fonte de vida de praticamente de todas as espécies”, sendo uma
necessidade que perpassa fronteiras geográficas, pois a ninguém poderiam
pertencer, por se inserir dentro de uma lógica de necessária à vida humana,
ao contrário, por exemplo, de outros minerais ditos preciosos, mas que não
possuem essa característica vital.
Então, para a compreensão das implicações da necessidade de uma
educação ambiental inserida no cotidiano das pessoas, especialmente dos
mais jovens que irão formar a comunidade pensante global do futuro, que
possa formular pensamentos menos egoísticos, alguns doutrinadores como
Cunha e Guerra alertam sobre um fator muito importante da atualidade, qual
seja9:
[...] entender as estruturas e visões de mundo dessa sociedade
e sua relação com a natureza, a sua dinâmica intermediada
pelas relações desiguais de poder, as suas motivações
dinamizadas pelo privilégio aos interesses particulares, da
parte sobre o todo, sobre o bem coletivo, é desvelar e agir
sobre as relações que originaram os problemas ambientais
e não apenas nos restringirmos a no máximo informarmos
as suas consequências. É perceber os embates, para neles
atuar como campos de disputa constitutivos da realidade,
entre os quais o da noção sobre sustentabilidade.

É plenamente visível que o equilíbrio entre o homem e a natureza,
com a efetivação e os ensinamentos de visões menos egoísticas, sem sentido
de pertencimentos, situação que gera irresponsabilidade diária em matéria
ambiental, deve sim fazer parte dos ensinamentos aplicados nos bancos
escolares de todos os países do mundo, devendo ficar clara a distinção entre
os princípios básicos do capitalismo global e os requisitos fundamentais de
preservação e equilíbrio do meio ambiente como uma coisa só, que independe
de ideologias econômicas ou políticas, legando-se para a escola moderna a
necessidade de se criar essa consciência ecológica, com o fito de se garantir a
sobrevivência da espécie humana.
9.

CUNHA, Sandra Baptista da; GUERRA, Antônio José Teixeira. A questão ambiental: diferentes
abordagens. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. p. 100.
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Portanto, observando-se que o meio ambiente é um todo e ele está ligado
desde uma flor que nasce na ilha do Haiti, até o prédio que é construído pelo
homem em Paris, a conduta dos direitos e deveres do ser humano para com
o ambiente deve ser imposta não só nas leis, mas na consciência, buscando-se
a ordem por meio da imposição de limites para a ação do próprio homem,
visando à consequente obtenção da perenidade humana de um modo geral,
situação que, em face da transnacionalidade hoje aceita em muitos campos,
deve ser incentivada, visto que uma vez tomada esta consciência, as nações
irão perceber, de forma efetiva, e não somente após os alertas advindos de
encontros globais, reuniões, seminários etc., que poderão juntas estudarem,
decidirem e executarem políticas de gestão ambiental que sejam efetivas e
resolutivas para os problemas globais, envolvendo, por exemplo, alterações
climáticas visíveis, o fim da extinção das espécies animais, a recuperação de
mares, rios e lagos, o fim do desmatamento, entre outras tantas necessidades
ambientais.

2 O PROTOCOLO DE KYOTO COMO EXEMPLO DE
GOVERNANÇA ECOLÓGICA TRANSNACIONAL
Ousa-se dizer que o tratado internacional, conhecido como Protocolo
de Kyoto, produzido no Japão em 1997, pode ser considerado como o marco
institucional de obrigações efetivas em sede de características transnacionais,
visto que todos os documentos anteriores, frutos das inúmeras Convenções,
Encontros etc., tiveram suas conclusões traduzidas em meros indicativos
de condutas a serem seguidas pelos seus participantes, sem um regramento
efetivo que pudesse ser internalizado como Kyoto, pois este apresentou um
objetivo primordial: o estabelecimento de compromisso por parte dos países
desenvolvidos e economias em transição à redução da emissão de gases que
agravam o efeito estufa, de modo a conseguir mitigar os impactos advindos do
aquecimento global. No ano de 2012, a validade do protocolo foi prorrogada
até 2020, após a Conferência das Partes.
Tendo como base os graves desequilíbrios ecológicos então existentes,
tais como o derretimento de calotas polares, a destruição da camada de ozônio,
o aumento da temperatura do planeta, sendo que a mudança climática se
constitui um dos problemas ambientais mais complexos e desafiadores, pois
envolve ações conjuntas em escala mundial a largo prazo, urgiu, então, que
fosse produzido um documento que fosse efetivamente aceito e cumprido
por todos os países que dele aderissem, internalizando em suas normativas
próprias regras escolhidas de forma conjunta pela grande maioria dos países
participantes, sendo, efetivamente, uma regra transnacional por excelência.
Infelizmente, muitas nações se recusaram a cooperar ou se mostraram
reticentes à adesão do Protocolo, sobretudo em virtude dos altos valores
econômicos que as reformas para a sustentabilidade demandam, fato que
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demonstra o conflito entre a criação de um regime climático global e os
interesses nacionais. Nesse sentido, a atmosfera, como um bem comum a
todos os Estados, consiste em um tema público global. Logo, a tradicional
ideia de soberania, oriunda do Tratado de Vestfália (1648)10, torna-se
questionável, já que os danos nessa camada são potenciais ameaças a todos
os países, tendo em vista a cadeia de reação global da biosfera, de forma
que se observa a tendência dos riscos em ultrapassar fronteiras e interesses
nacionais, demonstrando uma efetiva necessidade de transnacionalizar-se
normas para seu combate.
A impossibilidade de atribuir responsabilidade territorial acerca dos
problemas constitui o grande desafio para a cooperação internacional e para
a governança ambiental global; ademais, a regulamentação da temática, ainda
em estágios primários, devido à falta de ativismo dos Estados, atua como
um obstáculo à ação coletiva global, dificultando a criação e a manutenção
de ferramentas institucionais que articulem a cooperação. Nessa toada, é
imprescindível um processo de negociação ao redor de uma ação coletiva.
Entretanto, o grau de incerteza científica, as desigualdades econômicas e
estruturais e a vulnerabilidade à mudança climática variam de região para
região do planeta, e o interesse de grupos influentes é empecilho para as
negociações.
Para iniciar o combate a esses males, no Protocolo de Kyoto foi
acordado um limite global de emissões de carbono de cada nação, sendo que,
dentro dos países, as permissões de emissão são repartidas entre os diversos
segmentos econômicos. Caso uma empresa ultrapasse o seu limite, teria/á
que recorrer à compra de créditos de carbono pertencentes a outras empresas
que utilizaram menos crédito do que era permitido. Essas negociações sobre
limites de emissões em curto prazo, visto que não foi possível se acordar a
proibição de certas atividades, nem um comprometimento por um período de
tempo maior, prevê que um sistema de negociações rotativas será executado,
caso uma das nações almeje rever os compromissos assumidos, ou não seja
hábil para cumprir os objetivos estabelecidos naquele período.
Para que se possa ter em mente a dificuldade de se efetivar uma
governança global ambiental de forma efetiva, os comprometimentos foram
pautados em informações apresentadas pelos países participantes, sendo que
com exceções de países em processo de transição para economias de mercado
- países da antiga Europa Oriental e da antiga União Soviética, que puderam
escolher anos mais antigos - para a contabilização de emissões de HFCs,
PFCs e SF, as nações determinaram como ano base 1995, já que o valor de
referência desse ano é o próprio nível de cada país participante. Tal ação
fez que a provisão para o comércio de emissões de créditos de carbono se
transformasse em um mecanismo flexível, que permite até hoje aos países
10. CRUZ, Flávia. Guerra dos trinta anos e o fim do conflito. Disponível em https://internacionaldireito.
wordpress.com/tag/tratado-de-vestfalia/. Acesso em 05 jan. 2020.
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buscar créditos de redução de emissões para além de suas fronteiras. Sem
essa ferramenta, não seria viável atingir a estabilização atmosférica em termos
econômicos.
A estabilização atmosférica de gases do efeito estufa (GEE) em um nível
que poderá prevenir a atuação antropogênica no sistema climático se apresenta
como uma meta central do Protocolo11, de maneira a possibilitar a adaptação
natural dos ecossistemas e o desenvolvimento econômico sustentável, com a
proteção da produção de alimentos. A questão do limite em relação à emissão
de carbono, pois as nações que não utilizassem toda a sua cota de carbono
poderiam reutilizá-las, fez que os vendedores de cotas não aceitassem valores
inferiores do que o preço esperado para o segundo período. Logo, é evidente
que a efetividade ambiental do Protocolo de Kyoto dependeu da capacidade
de monopólio que foi e ainda será empregado pelas nações vendedoras.
Nessa direção, os preços serão maiores quanto maior a capacidade do país e,
portanto, menores serão as quantidades vendidas. Mesmo que este mercado
de carbono esteja ganhando importância na visão dos investidores e países
hospedeiros, sua implementação ainda é gradual, já que a venda de créditos de
carbono não é o objetivo dos projetos. Usualmente, são projetos de energia
para os quais a venda de diminuições é um dos componentes de receita, o que
ainda desperta pouco interesse.
Por ser um bem público global, a atmosfera é afetada pelas emissões
de GEE como um todo; porém, o controle da emissão de um país beneficia
todos os outros, estimulando o free rider (carona) pautado nos esforços dos
outros. Dessa forma, no cenário das mudanças climáticas, o impasse sobre a
questão da ação coletiva é complexo, pois os limites das fronteiras nacionais
são excedidos pelos recursos compartilhados ou danos acarretados pela
poluição, gerando efetiva aplicação de vertentes transnacionais de suma
importância para a questão ambiental, demonstrando que tal premissa, a
transnacionalidade, é o que deverá imperar doravante em questões ambientais.
Reafirma-se, se as grandes nações realmente quiserem promover cuidados
como políticas de desenvolvimento.
Há uma agência reguladora que possui autoridade para apontar e coibir
o comportamento dos atores para assegurar a cooperação, em nível nacional.
Os incentivos ao free rider são maiores e a ação coletiva global é deficiente
devido à ausência de uma soberania global. Isto é, o resultado dos impactos
advindos das “superexterioridades” está disseminado espacial (ultrapassa
fronteiras) e temporalmente (para as futuras gerações).
A distribuição do impacto da mudança climática é desigual entre
nações e regiões, sendo os países em desenvolvimento mais vulneráveis e
menos capazes de se adaptar e responder aos impactos. É fato, então, que a
resistência em modificar o comportamento econômico das partes envolvidas
11. UOL Educação. Disponível em https://educacao.uol.com.br. Acesso em 08 jan. 2020.
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é reforçada pelas incertezas científicas em relação à amplitude, aos impactos
da mudança climática e aos propósitos particulares - há uma intrincada
cooperação entre cientistas e membros de governos em relação aos estudos
realizados e divulgação dos resultados das pesquisas sobre os impactos
ambientais e seus riscos a longo prazo, o que ocasionou ue Kyoto ainda não
se efetivasse, demonstrando que nem só de boas intenções e documentos o
mundo transnacional deve se pautar, sendo ainda incerto o momento certo
para agir, haja vista a dificuldade de entendimento das nações.

2.1 A NECESSIDADE DE COMPROMISSOS TRANSNACIONAIS
QUE SE MOSTREM EFETIVOS. A FALHA DE KYOTO
Devido ao intervalo de tempo entre as ações de intervenção e a resposta
climática, a tentativa de cercear o aquecimento global por meio da intervenção
governamental é complexa, posto que os governos tendem a não se sacrificar
quando os benefícios de seus investimentos somente forem alcançados
em um período de tempo que envolve várias gerações. As implicações dos
gases de efeito estufa podem ficar na atmosfera ainda por décadas; logo, as
emissões contemporâneas ainda afetarão o clima por séculos, assim como as
emissões do passado afetam atualmente a população. Dessa forma, verificase a importância da redução das emissões em curto prazo em benefício do
futuro do planeta.
Os altos gastos envolvidos na problemática ambiental servem,
infelizmente, como justificativa pelos países para a ausência de ações efetivas.
As grandes emissões de GEE, resultantes do excesso das atividades humanas,
só serão reduzidas pelo esforço em vários níveis, do nacional ao local,
passando pelo individual ao global. Para que respostas eficientes à mudança
global sejam atingidas, serão, então, fundamentais as preocupações com
equidade e justiça, sendo que os distintos entendimentos sobre o que é justo
e equitativo dos países em desenvolvimento, e dos países desenvolvidos, são
a grande dificuldade na construção de mecanismos de governança global,
destinados a lidar com a mudança climática.
O raciocínio dos bens públicos propõe que ações coletivas precisam
ser organizadas por escalas de dificuldades a serem combatidas, tornando
impróprias as respostas somente em nível global, local ou nacional. Em suma,
tendo em vista um sistema extremamente complexo, com vários elementos
fragilmente inter-relacionados, o clima requer atenção especial e uma
cooperação que seja transnacional, sendo que uma modelagem para essas
mudanças precisa ser sofisticada, em face das ilimitadas tecnologias que já
existem e as que ainda existirão. Portanto, a incerteza sobre a ocorrência do
aquecimento global provavelmente permanecerá ainda a reinar no futuro, mas
como probabilidade de ser diminuída, se efetivada a verdadeira governança
global em seara ambiental.
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É imprescindível, pois, abdicar de atitudes autocentradas e decisões
tomadas unilateralmente, pautadas apenas em interesses egoístas,
fomentando o raciocínio além das fronteiras, superando o pensamento do
curto prazo, pois os resultados das alterações climáticas serão, por certo,
aturados intensamente pelas próximas gerações. Neste aspecto, pode até ser
questionada a eficiência do Protocolo de Kyoto como uma ferramenta para
abrandar as mudanças climáticas. Entretanto, inegável que ele é um símbolo
de uma retomada efetiva da humanidade em relação a essa governança global.
Óbvio que a retirada dos Estados Unidos em 2001 e a não adesão efetiva da
China (por ser um país emergente nunca foi obrigada a cumpri-lo de forma
efetiva), maiores poluidores mundiais12, resultaram na redução de mais da
metade das emissões mundiais de GEE que seria coberta pelo acordo no
período de 2008 a 2016, ocasionando, dessa maneira, um efeito ambiental
menor e uma baixa nos preços de carbono, já que os maiores emissores de
GEE e os possíveis compradores mais importantes de créditos de carbono
se abstiveram do acordo mundial de diminuição de emissões. Dessa forma,
os incentivos destinados à pesquisa, ao desenvolvimento e às inovações
tecnológicas serão reduzidos.
Sobre tal, os pesquisadores Viola e Leis13 explicam que a União Europeia
tornou-se a negociadora pautada na ideia de que um acordo pequeno era melhor
que o aniquilamento do Protocolo. Isso fez que a comunidade internacional
retratasse a ratificação do Protocolo de Kyoto (vide, por exemplo, o Acordo
de Paris) como um marco da ordem mundial fundamentada na negociação
multilateral contra o exponente unilateralismo americano, visto que já ao
longo do século XX se pode perceber a ascensão dos Estados Unidos como
a superpotência mundial, com o deslocamento da hegemonia capitalista dos
países europeus para os Estados Unidos. Os fatores que contribuíram para
ampliar e fortalecer a hegemonia estadunidense são inegavelmente, segundo
os pesquisadores, concernentes ao crescimento do seu poderio econômico,
primeiro com a sua intensa acumulação de capital na segunda metade do
século XIX, seguida dos ganhos após as duas guerras mundiais por meio de
empréstimos e exportações para auxiliar na reconstrução dos países.
Como visto anteriormente, a governança global abrange as instituições
e os regimes internacionais na medida em que estes abarcam tanto atores
governamentais como não-governamentais. Os regimes internacionais
ratificados em Acordos Transnacionais, nesse momento, são fortemente
impactados pela dimensão que os Estados Unidos e a China possam dar
no andamento e no sucesso desses acordos, tratados, regimes e, mais
12. WRI BRASIL. Os países que mais emitiram gases de efeito estufa nos últimos 165 anos. Disponível em
https://wribrasil.org.br. Acesso em 08 jan. 2020.
13. VIOLA, E; LEIS, H. R. Governabilidade e mudança climática: desafios e impasses globais e
brasileiros. Ideias – Revista do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Campinas, n.2, p. 71-114.
2001.
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amplamente, nos processos de governança global. Essa relevância se dá,
principalmente, pelo destaque de suas capacidades econômicas e suas as
decisões, que repercutem diretamente em todos os campos envolvidos e nos
países tanto em desenvolvimento quanto nos desenvolvidos, que tendem a
orbitar em torno dessas superpotências. A partir do Protocolo de Kyoto,
pôde-se verificar que a falta da incorporação formal dos Estados Unidos
e da China fragilizou sua eficácia, devido ao seu grande peso no sistema
internacional. Além disso, fazendo-se um paralelo à governança global, são
necessários a aceitação comum e o esforço coletivo para que haja êxito em
tal empreendimento, sendo que o maior esforço deveria ter se dado com
essas superpotências, visto que a importância de suas presenças poderia ser
estendida para além desse acordo, podendo convir para qualquer iniciativa
de uma governança global em diversas áreas, com efetivação de marcos
transnacionais racionais e bem coordenados, o que, infelizmente, ainda está
muito longe de se efetivar.
A esperança dos ambientalmente responsáveis é que tais potências
possam de fato entender que de nada adianta um mundo onde terão supremacia,
se esse mundo não existir, pois a efetivação de uma (re)aproximação do
homem com a natureza é uma premência de toda a humanidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Frente aos desafios apresentados, torna-se clara a necessidade de
novas e mais eficientes soluções em um mundo globalizado, transnacional,
consciente de suas limitações e necessidades. A governança global surge,
então, como um esforço coletivo dos atores e instituições para uma sociedade
plural e carente de mecanismos de resolução, quando confrontados pelo
caráter anárquico e de autoajuda do Sistema Internacional atualmente vigente.
Mesmo situada em um estágio embrionário, sua importância é demonstrada
de forma substancial. Porém, há questionamentos sobre sua eficiência pela
apresentação de resultados concretos.
Casos, a exemplo do Protocolo de Kyoto, representam de forma fiel a
diferença de consolidação de áreas distintas dentro da esfera de governança.
Como citado no presente estudo, assuntos referentes ao meio ambiente
enfrentam certa resistência nos centros de discussões, com obstáculos
impostos para o cumprimento de sua agenda, enquanto assuntos referentes
a conflitos e outros temas econômicos ou de natureza militar ganham
maior desenvoltura nas mesas de discussões globais, nas quais, nesses casos,
a natureza das regras transnacionais, que trazem efetividade a uma vida
globalizada, não são levadas em consideração.
O fato de os EUA, maior potência econômica do planeta, que
juntamente com a China possuem uma das mais altas taxas de poluição
do globo, não terem ratificado, terem ambas as nações dele saído, ou nele
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nunca terem realmente ingressado, demonstra a clara fragilidade do sistema
de governanças, colocando interesses econômicos à frente de questões
ambientais ou sociais, revelando um desencontro das prioridades das agendas
políticas. Esse desencontro afeta o planeta como um todo, pois, uma vez
interdependentes, a busca por metas se torna algo mais complexo e distante.
Para que haja essa sincronia de ações e efetividade nos seus resultados, o que
não aconteceu no Protocolo de Kyoto, é necessário que se criem iniciativas
compostas, aceitação comum e renúncias voluntárias de soberania dos
Estados, caracterizando a boa transnacionalização, se é que existe alguma
maldade nela em pleno século XXI. Sua ausência representa, ao contrário,
além da perda de confiabilidade e respaldo, inalcançabilidade no cumprimento
das metas estipuladas para a complexa questão ambiental mundial, de modo
que a vontade coletiva e, por conseguinte, a governança global definhem-se
como um mero desejo retórico.
Não obstante, é importante ressaltar que, apesar de todos os problemas
e independente da prioridade atribuída às questões globais dentro da agenda
diplomática mundial, as realizações alcançadas até agora podem significar sim
um avanço significativo no processo de diálogo entre os Estados participantes
da comunidade global, em que estes se situam, as organizações e as próprias
sociedades, compartilhando responsabilidades nos processos decisórios.
Essas realizações estão longe do modelo ideal que uma possível
governança ambiental mundial possa pretender alcançar, sendo que sua busca
por mecanismos mais aprimorados e eficientes deve sempre prosseguir, visto
que os líderes mundiais devem entender que somos extremamente interligados
e interdependentes e questões mundiais requerem decisões mundiais. Superar
a agenda guiada pelos interesses econômicos exclusivamente, balancear o
poder e a influência das potências que agem de acordo com seus próprios
interesses, garantir a representatividade das diversas partes envolvidas nos
debates múltiplos do sistema ambiental internacional, garantindo, assim, as
bases para o surgimento de novas ideias e propostas, devem ser o propósito
dessa possível governança global, pautada, primordialmente, na futura,
necessária e crescente transnacionalidade.
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CAPÍTULO

6

A multa civil ambiental na
jurisprudência brasileira
ANA CAROLINA F. DE MELO BRITO

INTRODUÇÃO
O tema ora abordado está inserido na construção jurídica da
responsabilidade civil, aqui entendida como relação obrigacional decorrente
do fato jurídico dano. Nesse liame jurídico, o credor é a parte prejudicada,
ou legitimada para o polo ativo da ação civil. De outro lado, o devedor é
quem causou o dano ou o responsável designado pela norma jurídica por
sua composição1. Sempre que houver “obrigação de fazer, dar ou não fazer
alguma coisa, de ressarcir danos, de suportar sanções legais ou penalidades,
há a responsabilidade”2.
Segundo Aguiar Dias3, em obra seminal no Direito brasileiro4, o
dano certo e o elemento de conexão entre esse dano e o fato gerador da
responsabilidade são pressupostos indispensáveis da responsabilidade
civil. O Código Civil de 1916 adotava como fundamentos genéricos da
responsabilidade o ato ilícito e a culpa (lato sensu)5. Entretanto:
Enquanto a doutrina permaneceu presa ao elemento culpa,
os estudos da responsabilidade avançaram muito pouco.
Só ganhou impulso quando descobriu que a culpa não
1.
2.
3.
4.
5.

BAPTISTA, Silvio Neves. Teoria geral do dano: de acordo com o novo código civil brasileiro. São
Paulo: Atlas, 2003. p.59.
SILVA, De Plácido. Vocabulário Jurídico, 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p.713
DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 11ª ed., revista, atualizada de acordo com o
Código Civil de 2002 e aumentada por Rui Berford Dias, Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p.132
A primeira edição é de 1944.
Código Civil de 1916. “Art. 159. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência,
ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.
A verificação da culpa e a avaliação da responsabilidade regulam-se pelo disposto neste
Código, arts. 1.521 a 1.532 e 1.542 a 1.553.
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era o único fundamento da responsabilidade civil, e que,
além desta, as atividades consideradas de risco poderiam
também gerar a reparação independentemente de ação
voluntária, culposa ou dolosa6.

A partir da segunda metade do século XX, passou-se a admitir que o
dano decorrente de uma ação lícita, isto é, que não viola a norma jurídica,
também deveria servir como fundamento da responsabilidade civil. Na seara
ambiental, os estudos científicos dos anos 19607, que apontavam impactos
negativos da ação humana sobre o planeta8, proporcionaram uma sensibilização
para temas como chuva ácida, poluição, metais pesados e agrotóxicos. Esses
novos conhecimentos e a ocorrência de desastres ecológicos de grandes
proporções9 alimentaram a ideia de que a responsabilidade não poderia se
fundar tão somente no ato ilícito, mas também nos atos lícitos, na medida em
que os riscos da atividade se concretizem e produzam um dano. O sociólogo
alemão Ulrich Beck, em 1986, após o desastre de Chernobyl, advertia que
os riscos atuais se diferenciam dos anteriormente conhecidos, devido ao
seu alcance e constituição científica10. Tal qual no desastre nuclear da antiga
União Soviética, nos anos de 1980, e na disseminação do novo coronavírus
em 2020, as consequências de problemas ambientais e sociais não respeitam
limites territoriais e políticos de Estado.
Na Declaração final da Conferência das Nações Unidas sobre o
Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, no ano de 1972, foram
elencados sete princípios a serem observados pelos países signatários. Um
desses consensos é que a capacidade humana de transformar o que a cerca,
torna-a responsável por saber usá-la. A partir de então, as legislações nacionais
incorporaram em seus sistemas jurídicos instrumentos diversos para a tutela
ambiental.
No Brasil, no início dos anos 1980, a Política Nacional de Meio
Ambiente11 (PNMA), ao dar concretude à Declaração de Estocolmo, abraçou
uma concepção ampla e sistematizada de meio ambiente, com o fim de
assegurar o desenvolvimento econômico por meio da preservação ambiental.
Dentre outras inovações para o alcance dos seus objetivos, a PNMA permitiu
a responsabilidade objetiva dos poluidores pela reparação do dano ambiental
BAPTISTA, Silvio Neves. Teoria geral do dano: de acordo com o novo código civil brasileiro. São
Paulo: Atlas, 2003, p. 25.
7. CARSON, Rachel L. Primavera Silenciosa. Tradução Claudia Sant’Ana Martins. São Paulo: Gaia,
2010.
8. MEADOWS, Donella H. et al. Limites do crescimento: um relatório para o projeto do Clube de
Roma sobre o dilema da humanidade. São Paulo: Perspectiva, 1972.
9. POTT, Crisla Maciel; ESTRELA, Carina Costa. Histórico ambiental: desastres ambientais e o
despertar de um novo pensamento. Estudos avançados, v. 31, n. 89, p. 271-283, 2017.
10. BECK, Ulrich. Sociedade de Risco: rumo a uma outra modernidade. São Paulo: Ed. 34, 2010.
11. Lei nº 6.938/1981.
6.
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e estabeleceu a legitimação do Ministério Público para ajuizar ação civil em
defesa do meio ambiente.
Conforme já mencionado, à época de edição da PNMA, o Código Civil
de 1916, então vigente, trazia como fundamento basilar da responsabilidade
civil a culpa. A responsabilidade civil objetiva ambiental, inaugurada pela
PNMA, é a razão pela qual o responsável deve reparar o dano ambiental,
independentemente de ter agido com culpa12. Noutras palavras, tem a
obrigação de reparar ou indenizar o dano causado ao meio ambiente e a
terceiros.
Seguiram-se à PNMA a Lei da Ação Civil Pública13 e, já na vigência da
nova ordem constitucional de 1988, a Lei de Crimes e Infrações Ambientais
(LCA)14. Por outro lado, visando à repressão de condutas desviantes na
Administração Pública, a Lei de Improbidade Administrativa (LIA)15 tem
exercido um papel relevante para o controle das atividades dos agentes
públicos. Embora haja outras normas que objetivam proteger bens ambientais
ou tratar de temas específicos (água, floresta, resíduos sólidos etc.), são essas
as referências e o quadro legal fundamental de interesse para este capítulo.

1 TRÍPLICE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
A Constituição Federal de 1988 (CF) prega em seu artigo 225 que
“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”.
Restou expresso no texto constitucional16 que a responsabilidade
ambiental possui três campos de incidência independentes, de forma que o
dano ecológico pode ter repercussões nas esferas administrativa, civil e penal17.
Isto é, surgindo o dano ambiental, é possível que, além da reparação civil,
haja a aplicação cumulada de outras sanções de ordem penal e administrativa.
Há, portanto, tríplice responsabilidade pelo dano ambiental, de forma que a
imposição de penalidades de naturezas distintas não incorre na repetição da
sanção, proibida pela lei (non bis in idem).

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981.
Lei nº 7.347/1985.
Lei nº 9.605/1998.
Lei nº 8.429/1992.
CF, art. 225, § 3º.
Art. 225. § 3º 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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Segundo Milaré18, a proteção do meio ambiente se apresenta de
forma simultânea em medidas de índole preventiva, reparatório e repressiva.
A realização de atividades de educação ambiental seriam exemplos de
ações preventivas. Por outro lado, a atribuição das responsabilidades penal
e administrativa seriam meios de repressão às condutas lesivas ao meio
ambiental, independentemente da existência de um prejuízo efetivo. Já a
reparação civil teria uma feição predominante de reparação de um dano. Tal
entendimento, embora apresentado pelo referido autor para fins didáticos,
encontra eco no artigo 14 da Lei 6838/1981, que apresenta penalidades.
No campo do direito penal, as sanções estabelecidas na Lei nº 9605/1988
concretizaram no ordenamento jurídico as previsões constitucionais de
proteção tríplice ao meio ambiente, no tocante à responsabilidade por danos
ambientais, conferindo-lhe plena efetividade19.
Na seara do direito administrativo, além da própria Constituição
Federal, a Lei nº 9605/1998 e o Decreto 6514/2008 formam a base legal para
o entendimento da responsabilidade administrativa ambiental. Esta surge a
partir da infração administrativa, definida como “toda ação ou omissão que
viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do
meio ambiente”20. É assente o entendimento da jurisprudência de que as
multas aplicadas pelos órgãos integrantes do SISNAMA (Sistema Nacional de
Meio Ambiente) têm natureza administrativa21, sendo tal distinção importante
para diferenciar essa sanção administrativa da multa civil ora analisada.
No que toca à responsabilidade administrativa ambiental, a Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, em maio de 2019, que
aquela tem natureza subjetiva – ou melhor dizendo, a sanção administrativa
por dano ambiental deve ter uma relação direta entre o transgressor e a
infração cometida, não se admitindo a extensão dessa responsabilidade para
terceiros que não cometeram o ato infracional. Isso significa que, para a sanção
administrativa, é preciso que a violação à norma jurídica tenha sido cometida
pelo infrator. Abelha Rodrigues22 distingue com precisão os fundamentos da
jurisprudência superior, para esclarecer que o fio condutor das decisões que
serviram de precedentes para a Primeira Seção tratava, a bem da verdade,
do nexo causal direto, não propriamente da responsabilidade subjetiva que
demanda não somente a conexão entre o agente e o dano, mas também um
elemento volitivo, expresso pelo agir culposo ou doloso.
MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 7ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.
MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 7ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.
LCA, art. 70.
AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020.
22. ABELHA RODRIGUES, Marcelo. O STJ e a responsabilidade administrativa ambiental subjetiva:
notas para uma reflexão. Migalhas, 2019.
18.
19.
20.
21.
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1.1 RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL
Completando o cenário da responsabilidade ambiental, as consequências
do dano na esfera civil levam à obrigação de o responsável pelo dano evitálo, mitigá-lo, ou repará-lo, conforme se detalha a seguir. Autorizada doutrina
diferencia a responsabilidade civil entre contratual, quando seu fundamento
de validade é um contrato, ou extracontratual, também chamada de aquiliana,
quando tem origem na obrigação legal de não causar dano a alguém (alterum
non laedere).
A responsabilidade civil contratual ambiental interessa ao direito
privado, quando prevê consequências para o descumprimento ou mora
contratual, tal como a obrigação de o arrendatário recuperar área degradada
antes de restituir o imóvel. Em tais situações, pode-se até mesmo reportar a
uma multa, sem dúvida, de natureza civil e ambiental.
Na seara extracontratual, a PNMA imputou ao responsável pelo dano
ambiental, isto é, ao poluidor, a obrigação de recuperar ou indenizar os danos
causados23. Segundo Abelha Rodrigues, “o poluidor é aquele que é responsável
civilmente pelo dano ambiental e que por isso mesmo deve suportar as
sanções de natureza civil”. Mais precisamente, nos termos do artigo 3º, IV, da
PNMA, poluidor é a “pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado,
responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação
ambiental”. Thomé24 realça a importância que o conceito de poluidor tem
para o regime de responsabilidade civil, uma vez que há uma ampliação dos
legitimados a responder pelos danos ambientais.
O poluidor responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação do dano ambiental. Isso porque a responsabilidade civil por dano
ambiental é objetiva, verificada independentemente da existência de culpa, por
força do art. 14, §1º da Lei nº 6938/1980. Como ensina Milaré25, a resposta ao
dano ambiental na esfera civil já era prevista antes da Constituição Federal de
1988 e foi recepcionada pela nova ordem constitucional.
Em razão desse sistema de normas protetivas, “as penalidades da Lei
n° 6.938/81 incidem sem prejuízo de outras previstas na legislação federal,
estadual ou municipal (art. 14, caput)”26.

23. PNMA, Art. 4 Art. 4º - 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.
24. THOMÉ, Romeu. Decadência e prescrição nos processos administrativos ambientais. Questões
Controvertidas – Direito Ambiental, Direitos Difusos e Coletivos e Direito do Consumidor, 1ª
ed. Salvador: Juspodivm, 2013, v.1. p. 275-288.
25. MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 7ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.
26. STJ- Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial- REsp 467.212/RJ, Primeira Turma, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 28/10/2003, DJU 15/12/2003, p. 193.
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A título de exemplo, a responsabilidade civil se configura, mesmo
quando o adquirente do imóvel não contribuiu para a ocorrência de um dano
ambiental constatado em sua propriedade. Isso porque a preservação do
meio ambiente é obrigação que deriva da natureza do bem ou do respectivo
encargo. Essa obrigação é considerada propter rem27, ou seja, acompanha a
coisa (imóvel), é inerente a ela, existe por causa da coisa, em razão da coisa.
Diante disso, é majoritário no nosso ordenamento jurídico o entendimento de
que a obrigação pela conservação e reparação do meio ambiente transfere-se
ao adquirente, mesmo que haja a ausência de culpa e de prévio conhecimento
do novo dono acerca do passivo ambiental pré-existente.
Ainda na esfera da responsabilidade civil ambiental, restou pacificado que
o dever de promover a recuperação da área afetada (obrigação de fazer) pode
ser cumulado com a obrigação de indenizar eventuais danos remanescentes
(obrigação de pagar). Nesse cálculo da reparação, pode ser considerado o
dano que permanece entre a sua ocorrência e a plena recuperação do meio
ambiente degradado, assim considerado “dano interino ou intermediário”,
com base no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/8128. Em tal situação, a cumulação
de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porque,
além da lesão específica, é levada em consideração “a parcela do dano que,
embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta
efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível” 29 30.
Indagação que resiste é se, além da reparação do dano propriamente
e da possibilidade de supressão da atividade ou omissão lesiva ao meio
ambiente, seria ainda cabível a multa civil31. Como não há uma massa crítica
suficiente de julgados a respeito do tema, de forma que se possa sinalizar uma
tendência, ou compreensão mais sistemática acerca da multa civil ambiental,
a doutrina pode oferecer valiosa contribuição ao melhor entendimento da
questão.

2 CONCEPÇÕES DA MULTA CIVIL EM MATÉRIA AMBIENTAL
Dentro de variado entendimento, a multa pode assumir a feição de
sanção contratual, ou legal. Para o último tipo, é preciso que haja previsão
legal para a sua incidência, sendo que, no Direito ambiental, a previsão de
27. STJ- Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial-REsp 1622512/RJ, Segunda Turma, Rel.
Ministro Herman Benjamin, julgado em 22/09/2016, DJe 11/10/2016.
28. STJ- Superior Tribunal de Justiça. Agravo de instrumento no Recurso Especial- AgInt no
REsp 1548960/SC.
29. STJ. REsp: 1198727 MG.
30. JMT; APL 77248/2016; Itiquira; Relª Desª Helena Maria Bezerra Ramos; Julg. 12/11/2018;
DJMT 28/11/2018.
31. MIRRA, Álvaro Luiz Valery. O efeito punitivo da responsabilidade civil ambiental. Revista Consultor
Jurídico, 23 de junho de 2018.
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multa ligada ao ilícito ambiental somente está prevista na LIA como uma
sanção pelo cometimento de um ato ilícito:
Há necessidade de se distinguir, também, a indenização da
multa civil, já que esta decorre meramente do cumprimento
de determinada obrigação imposta pela lei. Perfeitas são as
considerações de Heron Arzua e Dirceu Galdino (1997,
p.36) no que tange à diferença entre a multa e a indenização,
ensinamentos que merecem transcrição, verbo por verbo:
‘A multa tem como pressuposto a prática de um ilícito
(descumprimento a dever legal, estatutário ou contratual).
A indenização possui como pressuposto um dano causado
ao patrimônio alheio. A função da multa é sancionar o
descumprimento. A função da indenização é recompor o
patrimônio danificado32.

A multa como penalização civil ora debatida se distingue do elemento
componente da reparação do dano. A doutrina autoriza que, no valor da
indenização, seja considerada a conduta do agente, de forma a lhe servir de
desestímulo. Desse modo, ainda que se admita a teoria do punitive damages
no sistema de responsabilidade civil brasileiro, é preciso realçar que essa
construção jurídica se refere mais à fixação do montante da condenação
em dinheiro, não se confundindo com a multa civil. Esta teria a feição de
penalidade, sobretudo nos casos em que não é possível mensurar o dano, não
se destinando, pois, de forma imediata, à recomposição das coisas ao status quo
ante, como de regra deve ser observado em temas de responsabilidade civil.
A distinção de tais conceitos, todavia, nem sempre encontra eco na
jurisprudência, haja vista situações em que se concluiu pela impossibilidade
de cumular, em relação ao mesmo fato, a multa civil com a indenização por
dano ambiental, decorrente da Ação Civil, por configurar bis in idem33..
Além do entendimento de multa civil como sanção pelo ilícito, há uma
outra concepção que decorre do sistema processual civil brasileiro, em que se
admite, como medida para a efetividade das obrigações de fazer, que o juiz
estabeleça uma multa para cumprimento de uma ordem judicial. As chamadas
astreintes encerram “obrigação acessória e eventual, que se justifica pela
necessidade de induzir e pressionar o réu ao cumprimento da ordem dentro
do prazo assinado pelo juiz e não indenizar ou ressarcir a parte contrária”34.
Contudo, a natureza jurídica das astreintes seria de sanção processual pelo
descumprimento da ordem judicial? Didier Jr35 afirma que:
32. MAGALHÃES, Allison Oliveira. Relevância do regime jurídico do sujeito passivo na aplicação
dos danos morais, materiais e da multa civil nos atos de improbidade administrativa. Revista Jus
Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 16, n. 3047, 4 nov. 2011. Disponível em: https://jus.
com.br/artigos/20355. Acesso em: 13 mar. 2021.
33. TJMT; APL 9157/2018; Rel. Des. Márcio Vidal; DJMT 11/12/2019; p. 87.
34. DA SILVEIRA, Evandro Ubiratan Paiva. Um breve panorama sobre a jurisprudência relativa
às astreintes. Revista de Doutrina: TRF 4ª Região, Porto Alegre, n. 63, dez. 2014.
35. DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. São Paulo: Juspodivm, 2008.
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essa multa tem caráter coercitivo sobre o devedor da
obrigação, agindo de forma indireta para a satisfação
da obrigação, uma vez que incide sobre o devedor e
não substitui a obrigação, que continua sendo devida. A
natureza dessa multa não é punitiva, nem indenizatória.

As astreintes podem ser fixadas, inclusive, em face do agente público36,
desde que tenha sido estabelecido o devido processo legal e oportunizado o
contraditório não somente para o ente público ao qual está vinculado, mas
também para a pessoa física, agente público ou autoridade, incumbida do
poder estatal e responsável pelo cumprimento da ordem judicial37.

3 A JURISPRUDÊNCIA SOBRE A MULTA CIVIL EM MATÉRIA
AMBIENTAL
Ao contrário das sanções administrativas, que têm o atributo da
autoexecutoriedade pela Administração Pública, as sanções civis e penais
somente podem ser aplicadas coercitivamente pelo Poder Judiciário38. Em
razão disso, foram pesquisados julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
a respeito da multa civil, para o levantamento ora proposto, foi pesquisada a
base de dados cível do repositório oficial Lex Magister, com a utilização das
palavras-chave “multa civil” e “ambiental”, sem limite temporal.
Resultantes 36 julgados, foram lidas todas as ementas para a seleção
das unidades de análise pertinentes ao tema. Foram excluídos 18 julgados que
tratavam de outros temas. Dentre esses, foram encontradas 2 decisões em que
a referência à multa civil correspondia à multa processual civil39. As astreintes,
36.
37.
38.
39.

Art. 11 da lei nº 7.347/85.
EDcl no REsp 1111562/RN, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 16.06.2010.
MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 7ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.
AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PROJETO DE ATERRO
SANITÁRIO. RECURSO DO IBAMA. FIXAÇÃO DE ASTREINTE CONTRA O
GESTOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE QUANDO O AGENTE NÃO FIGURAR,
PESSOALMENTE, NO POLO PASSIVO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública
interposta pelo IBAMA em desfavor do Município de São João do Tigre-PB, objetivando
que a municipalidade implantasse aterro sanitário e desativasse lixão em desconformidade
com as normas ambientais. 2. A sentença do primeiro grau fixou multa diária pessoal ao
então Prefeito Municipal de São João do Tigre/PB, em caso de descumprimento, no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais), a contar do final do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias seguintes à
intimação da sentença. 3.O Tribunal de origem reformou a sentença nesse ponto por entender
que “em conformidade com o entendimento consolidado do STJ a fixação de astreintes
pessoal ao gestor público, sem que ele tenha participado da lide, ofende os princípios do
contraditório e da ampla defesa. “ (fl. 475, e-STJ). 4. Nos termos da jurisprudência pacífica do
STJ, em se tratando de obrigação de fazer, é permitida ao juiz, de ofício, ou a requerimento
da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreinte), mesmo que seja contra a
Fazenda Pública. Todavia, não é possível a extensão da referida multa a quem não participou
efetivamente do processo. 5. Observa-se que não se está negando vigência ao art. 11 da Lei
nº 7.347/1985; porém determinar a cominação de astreinte aos gestores públicos sem lhes
oferecer oportunidade para se manifestarem em juízo acabaria por violar os princípios do
contraditório e da ampla defesa (RESP 1.315.719/SE, Rel. Min Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 18/9/2013; AGRG no AREsp 196.946/SE, Rel. Ministro Humberto Martins,
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como também são chamadas essas multas processuais, têm o objetivo de
impelir uma das partes ao cumprimento da ordem judicial consistente em
obrigação de fazer ou não fazer e podem ser fundamentadas no artigo 7º da
Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7347/1985), nos artigos 500 ou 536, §1º, do
Código de Processo Civil. Com efeito, o referido artigo 50040 distingue que
a indenização por perdas e danos pode ser aplicada sem prejuízo da multa
fixada, para compelir o réu ao cumprimento específico de uma obrigação. No
dispositivo 536 do Diploma Processual41, fica bastante evidente que a multa
repousa junto a outras medidas coercitivas que levem o réu ao cumprimento
da decisão judicial. Trata-se, pois, de multa processual que tem o objetivo e
natureza diversa da multa decorrente da responsabilidade civil ambiental.
Assim, quanto à jurisprudência selecionada para a análise da multa civil
ambiental, restaram 18 julgados que versaram sobre a multa civil, em ações
nas quais a questão ambiental foi discutida. Nesse universo, sobressai-se a
relevância da Lei de Improbidade Administrativa (LIA- Lei nº 8429/1992)
para a fixação de multa civil, tendo em vista que todos os julgados versaram
sobre essa matéria. O pano de fundo para a caracterização da conduta
improba dos agentes políticos que atraia a incidência da pena de multa civil
prevista nos artigos 11 e 12 da LIA foram essencialmente questões ligadas ao
licenciamento ambiental42.
Utilizando os critérios de busca na base de dados da pesquisa de
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), com as palavras e
Segunda Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 16/5/2013). Em outras palavras, no legítimo
intuito de garantir a autoridade da prestação jurisdicional e a efetividade do processo, o gestor
público pode, sim, pessoalmente, ser alvo de imposição de multa civil por descumprimento de
prescrição judicial, mas para tanto precisa ser, formalmente, chamado aos autos, de modo a se
evitar que seja surpreendido com a medida cominatória. 6. Recurso Especial não provido. (STJ;
REsp 1.728.528; Proc. 2018/0052379-8; PB; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin;
Julg. 24/04/2018; DJE 08/09/2020).
40. CPC, art. 500. A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada
periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação.
41. CPC, art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de
fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela
específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas
necessárias à satisfação do exequente.
§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a
imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de
obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de
força policial.
42. “A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) vai decidir, sob o rito dos recursos
especiais repetitivos, sobre a possibilidade de inclusão do valor de eventual multa civil na
medida de indisponibilidade de bens decretada em ação de improbidade administrativa,
inclusive nos processos ajuizados por suposta ofensa aos princípios administrativos (artigo
11 da Lei 8.429/1992).
Com a afetação, o colegiado determinou a suspensão de todos os processos pendentes –
individuais ou coletivos – que tratem da questão nos tribunais do país. Para o julgamento,
foram afetados o REsp 1.862.792 e o REsp 1.862.797, ambos relatados pelo ministro
Napoleão Nunes Maia Filho. O tema foi cadastrado com o número 1.055 na página de recursos
repetitivos do STJ.”
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operadores booleanos “multa” ADJ “civil” e “ambiental” foram localizados
11 acórdãos sobre o tema, os quais confirmaram o entendimento de que a
multa civil em matéria ambiental é compreendida como a penalidade imposta
ao agente público condenado por ato de improbidade, ou seja, tem a natureza
de sanção civil pelo ilícito material.

4 POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA MULTA CIVIL COM
OUTRAS PRESTAÇÕES DE REPARAÇÃO CIVIL
Esclarecida a natureza da multa civil ambiental, renomados juristas
entendem que é possível a sua acumulação com a reparação do prejuízo. A
Segunda Turma do STJ também tem reiterado posicionamento no sentido
de que, tendo em conta as naturezas distintas dessas medidas de repressão,
podem ser cumuladas:
Independentes entre si, multa civil (astreinte),
frequentemente utilizada como reforço de autoridade
“da” e “na” prestação jurisdicional, não se confunde
com multa administrativa. Tampouco caracteriza sanção
judicial “adicional” ou sobreposta” à aplicável pelo
Estado-Administrador com base no seu poder de polícia.
Além disso, a multa administrativa, como pena, destinase a castigar fatos ilícitos pretéritos, enquanto a multa
civil imposta pelo magistrado projeta-se, em um de seus
matizes, para o futuro, de modo a assegurar a coercitividade
e o cumprimento de obrigações de fazer e de não fazer, dar
e pagar, legal ou judicialmente estabelecidas.”
A sanção administrativa não esgota, nem poderia esgotar,
o rol de respostas persuasivas, dissuasórias e punitivas
do ordenamento no seu esforço - típico desafio de
sobrevivência - de prevenir, reparar e reprimir infrações43.

Nesse ponto, há uma divergência sobre a necessidade, ou não, de se
averiguar a subjetividade da conduta do agente causador do dano. De um lado,
entende-se que a multa civil pode incidir, independentemente da existência
de culpa, por força da Lei de Crimes Ambientais44. Noutra banda, há o
pensamento de que a sanção civil não seria objetiva, pois dependeria de uma
conduta antiecológica grave45, quer dizer, estaria condicionada à existência de
um agir culposo em cada caso concreto, com fundamento na PNMA.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos resultados da pesquisa de jurisprudência, confirmou-se
que os tribunais não têm um entendimento consolidado sobre a questão
43. STJ, AgInt no REsp 1.483.422/CE, 1ª T., j. 24.04.2018, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho.
44. Art. 3º Lei nº 9.605/1998.
45. STJ, AgInt no REsp 1.483.422/CE, 1ª T., j. 24.04.2018, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho.
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ora proposta, haja vista a insuficiência de resultados encontrados. Ressalvase, quanto ao método utilizado, que outros critérios de busca podem trazer
novas luzes ou localizar mais decisões judiciais de interesse para o objeto
investigado.
Se considerada a multa civil como sanção pelo ilícito descrito na LIA,
com todo respeito aos posicionamentos contrários, filia-se, neste momento,
à corrente que responde negativamente à possibilidade de somatória entre
multa civil e obrigação de pagar ou reparar o dano. Entende-se que a multa
seria a resposta cabível, na seara civil, para os danos que não se podem
quantificar, ou quando já não é mais possível a restauração do bem, para o
agente público que comete ato de improbidade.
Noutra banda, se considerada a multa civil como astreintes, ou melhor
dizendo, multa processual civil, não há dúvidas quanto à licitude de sua
cumulação com outras medidas de responsabilidade civil, haja vista a natureza
distinta das multas, apesar da proximidade da nomenclatura.
Por derradeiro, antes de se discutir sobre a necessidade de culpa
para que haja a adição da multa civil ambiental com outras condenações
civis, carece lastrear toda conclusão à lei, em obediência ao princípio da
legalidade. A aplicação da multa, prevista no artigo 14 da PNMA, é atribuída
à administração pública e se alinha ao rol de penalidades administrativas que
lhe competem. Por sua vez, a Lei de Crimes Ambientais (LCA) nada dispõe
sobre multa civil, sendo suas disposições destinadas a regular as sanções
penais e administrativas. O artigo 3º da LCA reitera a tríplice responsabilidade
ambiental (civil, administrativa e penal) e sua incidência sobre as pessoas
jurídicas, o que já é previsto na CF. As demais referências à multa na LCA ora
são de natureza penal, ora administrativa. Dessa forma, a única hipótese legal
prevista em lei para a aplicação da multa civil, com natureza sancionatória e
material, seria na LIA, conforme acima referido.
Adverte-se que o afastamento da tese que admite a condenação, pelo
juiz de Direito, ao pagamento de multa civil e outra obrigação legal não implica
enfraquecimento do sistema de responsabilidade civil ambiental, tampouco
lhe diminui a proteção. Como visto, o quadro legal de tutela ambiental é
desenhado há muito tempo, apresentando um amplo espectro de regulação.
Eventuais questionamentos sobre a eficácia desses instrumentos não podem
ter o condão de vulnerar princípios constitucionais caros e essenciais para o
Estado Democrático de Direito, como o da legalidade.
À vista do exposto, considerando a natureza da multa analisada e os
fundamentos da responsabilidade civil, entende-se, a título de conclusão
dessas notas, que a sobreposição das verbas condenatórias com a multa civil
não encontra lastro legal. Ao contrário, evidencia uma duplicidade na resposta
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do Estado, caracterizando um bis in idem, o que é vedado pelo ordenamento
jurídico46
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CAPÍTULO

7

Os métodos extrajudiciais de
resolução de conflitos ambientais:
análise comparativa entre a união
europeia e Brasil
ANDREIA PEREIRA CARVALHO
CARIZA NORMA FERREIRA MORANDI

INTRODUÇÃO
Grande parte da sociedade em âmbito mundial parece ter compreendido
que os recursos naturais representam um importante papel na vida
humana, provendo a subsistência. Todavia, algumas sociedades continuam
ignorando esse elemento e insistem em explorá-los como se fossem
infinitos. Provavelmente uma das razões para isso seria a negação, ou seja,
a desconsideração da importância e dependência do ser humano à natureza,
o que explicaria um estado de espírito em que as pessoas tentam escapar
da realidade, já que seria mais fácil viver a vida sem preocupações. O fato
principal: chegamos a um ponto em que a necessidade de preservação dos
recursos naturais não pode ser mais ignorada, e é extremamente importante
que se enfrente a realidade e, possivelmente, o passo principal para a evolução
das atuais circunstâncias.
O envolvimento coletivo em relação à proteção ambiental vem
crescendo, mas ainda não é suficiente. Obviamente, as ações em conjunto,
assim como as realizadas por ONGs, são extremamente importantes, porém,
em algumas situações, atividades individuais são consideradas soluções mais
eficazes, especialmente no caso de conservação de recursos naturais. Por
exemplo, se cada indivíduo tem ao menos o reconhecimento moral/ético
a respeito da preservação ambiental e toma alguma providência para viver
um estilo de vida sustentável, essa atitude altruísta beneficiaria o coletivo.
Em outras palavras, no caso de se evitar a exaustão dos recursos naturais, as
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ações individuais são capazes de modificar as circunstâncias, desencadeando
consequências coletivas, e este é um dever intrínseco do próprio ser humano.
Este artigo pretende realizar um estudo acerca dos métodos
alternativos/extrajudiciais de resolução de conflitos, realizando uma análise
comparativa com os métodos utilizados na União Europeia, em que a proteção
aos recursos naturais atingiu um patamar avançado, a fim de demonstrar os
seus benefícios à sociedade e ao meio ambiente.

1 O DIREITO AO MEIO AMBIENTE E SUA EVOLUÇÃO
A evolução do Direito Internacional Ambiental, com os seus respectivos
fóruns globais ambientais, foi de extrema importância para a busca do
amadurecimento das legislações ambientais internas, pois foram inseridas
cláusulas constitucionais ambientais que contribuíram para o monitoramento
da preservação dos recursos naturais, bem como para a elaboração de
tratados de direitos humanos que conteriam, expressamente, direitos ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado e ao desenvolvimento sustentável.
Nessa conjuntura, foi conferida aos tribunais de direitos humanos uma
tarefa crucial na criação de um direito humano ao meio ambiente. Isso porque
se verificou a conexão indivisível entre o direito ao meio ambiente e ao
desenvolvimento sustentável com o caráter conferido aos direitos humanos,
ou seja, os primeiros seriam parte essencial da concretização do segundo.
No que toca aos deveres fundamentais de proteção ambiental, eles estão
atrelados aos direitos ecológicos. Os deveres de defesa do meio ambiente
apareceram pela primeira vez em um texto constitucional, na Constituição
portuguesa do ano de 1976, e seu conteúdo é baseado inteiramente no
interesse comum, por esse motivo remetem diretamente a um direito
correspondente1. Portanto, o direito fundamental a um meio ambiente
ecologicamente equilibrado é um direito-dever, pois ao mesmo tempo em
que os seres humanos têm o direito de desfrutar do meio ambiente e o fazem
por meio de sua exploração, precisam dele para sobreviver e, por isso, devem
preservá-lo.
Por conseguinte, por ser um bem essencial à sobrevivência humana, o
individualismo deve ser superado em prol da coletividade, incumbindo sua
proteção e promoção ao Estado e à sociedade como um todo, que passa a
exercer um papel essencial na tutela desses direitos, chamados de “direitos
de solidariedade”. “O exercício de direitos em face dos recursos naturais e
da qualidade do ambiente deve ser limitado por restrições ecológicas, sendo
necessária a configuração de um dever fundamental para prevenir o dano
ambiental”2.
1.
2.

SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito constitucional ambiental. São Paulo:
RT, 2017, p. 249.
SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito constitucional ambiental. São Paulo:
RT, 2017, p. 249.
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A prevenção do dano ambiental, nesse caso, é um dever fundamental
que proporciona aos seres humanos a exploração moderada dos recursos
naturais, ampliando sua oportunidade de utilizá-los em longo prazo, afinal,
como já assinalado, a coletividade depende do meio ambiente para sobreviver,
e, caso as pessoas exerçam somente os direitos, sem respeitar os deveres,
chegará a um ponto em que o convívio socioambiental entrará em colapso
e a capacidade de mitigação dos problemas ambientais será cada vez menor.
Como parte da sociedade não tinha pretensão alguma de conter esse
progresso, surge o conceito de “desenvolvimento sustentável”, a partir de
1972, na Primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente
e Desenvolvimento, que buscava e continua buscando, primordialmente,
conciliar o desenvolvimento econômico e proteção ambiental. Assim, surgiram
várias definições teóricas acerca do que essa sustentabilidade representaria,
mas a noção de sustentabilidade deve ser baseada, principalmente, em dois
critérios: análise das ações humanas no que se refere aos seus efeitos e impactos
tanto no presente quanto no futuro e, segundo, em relação aos impactos no
futuro, deve-se imaginar se esses efeitos persistirão e por quanto tempo.
Afinal, a conservação dos bens naturais e o conceito de sustentabilidade
reflete o direito das gerações futuras que também deverão desfrutar desses
bens, o que está previsto na própria Constituição Federal3.
Nesse âmbito, a partir da descoberta e constatação da poluição e
degradação dos recursos naturais, surge a necessidade de se regulamentar a
gestão ambiental, já que os valores ecológicos passam a compor as relações
sociais e o Direito começa a exercer um papel fundamental na punição aos
poluidores.
No Brasil republicano, a sua implementação normativa ocorreu
gradativamente. Em 1916, com a edição do Código Civil, algumas normas
foram idealizadas com um conceito direcionado ao meio ambiente.
Posteriormente, começaram a aparecer outros diplomas legais voltados ao
resguardo dos recursos naturais, como o Regulamento do Departamento de
Saúde Pública (1923), em 1934, o Código Florestal, o Código das Águas e o
Regulamento de Defesa Sanitária Vegetal, em 1938 o Código de Pesca e, em
1940, o Código de Minas e o Código Penal4.
A década de 1960 é reconhecida pela implantação de um ordenamento
jurídico voltado à prevenção da degradação ambiental, dentre eles: o Estatuto
da Terra de 1964, o Código Florestal de 1965, a Lei de Proteção à Fauna
(nº 5.197) de 1967, no mesmo ano foram implementados os Códigos de
Pesca, Mineração, a Política Nacional de Saneamento Básico, por meio do
Decreto Lei nº 248, a criação do Conselho Nacional de Controle da Poluição
3.
4.

MACHADO, Paulo Affonso de Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros
Editores, 2013, p. 49.
MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina jurisprudência,
glossário. 10ª edição. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2013, p. 237.
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Ambiental, por meio do Decreto Lei n º 303. Logo após, no mesmo ano, a
Lei nº 5.318 (Política Nacional de Saneamento) revogou os Decretos nº 248 e
303 e, por fim, nesse mesmo ano, a Lei nº 5.357 estabeleceu penalidades para
as embarcações e terminais marítimos ou fluviais que lançassem detritos ou
óleos em águas brasileiras5.
Em 1972, o país participou da Conferência das Nações Unidas sobre o
Meio Ambiente Humano, conhecida como Conferência de Estocolmo, com
a atuação de 113 países, 250 organizações não governamentais e organismos
da ONU. Nessa fase, os países do chamado Terceiro Mundo, inclusive o
Brasil, adotaram uma posição defensiva, ainda fundada na preocupação com
o desenvolvimento econômico. Isso porque os países de Primeiro Mundo,
após terem conquistado a ascensão econômica, explorando as riquezas dos
países subdesenvolvidos, tentavam retardar o processo de industrialização
desses países por meio da imposição de exigências de controle ambiental6.
Contudo, a Declaração de Estocolmo7, representando um marco
histórico-normativo inicial da proteção ambiental, delineou princípios
importantes para a legislação ambiental, tais como “o homem é portador
solene da obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente para as gerações
presentes e futuras”; “os recursos não renováveis da Terra devem ser
utilizados de forma a evitar o seu esgotamento futuro”; “deve ser realizado
um planejamento adequado e integrado, com ordenamento mais reacional,
para a preservação do ar, do solo, da fauna, da flora e dos ecossistemas
naturais, valorizando-se a planificação dos agrupamentos humanos e da
urbanização, a maximização e a repartição dos benefícios sociais, econômicos
e ambientais”8.
Ainda na década de 1970, no período pós-Conferência, foram adotados
no país mais quatro diplomas legais para disciplinar a gestão ambiental,
sendo eles: o Decreto Lei nº 1.413, do ano de 1975, criado para o controle
da poluição do meio ambiente provocada por atividades industriais; a Lei
nº 6.453, de 1977, que instituiu a responsabilidade civil por danos nucleares
e responsabilidade criminal por atos relacionados com atividades nucleares;
a Lei 6.513 do mesmo ano que criou as áreas especiais e locais de interesse
turístico e, por fim, a Lei nº 6.766 de 1979, sendo esta a Lei de parcelamento
do solo urbano9.
5.
6.
7.
8.
9.

MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina jurisprudência,
glossário. 10ª edição. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2013, p. 237.
MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina jurisprudência,
glossário. 10ª edição. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2013, p. 237.
ONU. Organização das Unções Unidas. Declaração de Estocolmo sobre o ambiente humano – 1972.
Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br Acesso em 04 mar. 2021.
MACHADO, Paulo Affonso de Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros
Editores, 2013, p. 74.
MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina jurisprudência,
glossário. 10ª edição. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2013, p. 238.
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Todavia, foi a década de 1980 a responsável pela rápida evolução dos
Instrumentos Normativos relacionados à gestão ambiental. Esse período
ficou marcado, porque o Estado resolveu tomar as rédeas e proteger o
patrimônio ambiental de maneira mais direta e incisiva, ao invés de abandonar
esse controle nas mãos da população, o que de maneira alguma foi eficiente
para que essa preservação ocorresse.
Primeiro, em 1981, tem-se a edição da Lei nº 6.938, reconhecida
como a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que ficou marcada por
ter instaurado o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), órgão
responsável pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, além de trazer o
princípio do poluidor pagador, que nada mais é do que uma obrigação imposta
ao poluidor de arcar financeiramente com a poluição que pode ser causada
ou que já tenha sido causada10. Subsequentemente, em 1985, foi editada a Lei
7.347 que disciplinou a Ação Civil Pública, ocasionando a “judicialização” da
proteção ambiental. Por fim, em 1988, foi promulgada a atual Constituição
Federal, que modificou a perspectiva ultrapassada das outras normas em
dissociar o ser humano do meio ambiente.
Na Europa, assim como no Brasil, a repercussão ambiental teve início
com a Conferência de Estocolmo de 1972, tendo sido essa a primeira grande
reunião entre os grandes países, de cunho ambiental, e da qual sobreveio o
encontro do Grupo Europeu, decorrendo na Declaração de Chefes de Estado
e Governo do mesmo ano. A Declaração previa o desvio de foco dos países
europeus de crescimento econômico intrínseco para os valores que norteiam
os bens não materiais, bem como a preservação ambiental, dando início ao
conceito do que na atualidade se conhece por desenvolvimento sustentável11.
No decorrer das décadas, as reuniões entre os Estados ocorreriam de
acordo com as preocupações de cada época. Por exemplo, na década de 1950
essas convenções se concentravam em torno de assuntos como a poluição
transfronteiriça e marítima. Já nas décadas de 1960 e 70, a temática da vez
consistia na atenção aos resíduos marítimos, espécies ameaçadas de extinção
e recursos hídricos. Na mesma linha, a década de 1980 externou os problemas
com a camada de ozônio e diversidade biológica, e, finalmente, na década de
1990, iniciou-se com os organismos geneticamente modificados e mudanças
climáticas12.

10. MACHADO, Paulo Affonso de Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros
Editores, 2013, p. 92.
11. BRASIL, Deilton Ribeiro; DE OLIVEIRA, Leonardo Alexandre Tadeu Constant.
COORDENAÇÃO E INTEGRAÇÃO: ASPECTOS LEGAIS DA POLÍTICA
AMBIENTAL NA UNIÃO EUROPEIA. Revista Direito & Paz, v. 2, n. 41, p. 189-204, 2019,
p. 195.
12. VARELLA, Marcelo Dias; BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. O Novo em Direito Ambiental.
Del Rey: Belo Horizonte, 1998, p. 08.
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A criação efetiva da União Europeia ocorreu no ano de 1992 a partir
do Tratado de Maastrich. Dentre os princípios de mais destaque, encontrase o princípio do crescimento sustentável, não inflacionário e com respeito
ao meio ambiente, além de “promover, por meio da criação de um mercado
comum e de uma união econômica e monetária, o desenvolvimento sustentável
das atividades econômicas (...) e um elevado nível de proteção e melhoria da
qualidade do ambiente”13.
Importante mencionar que, apesar de terem sido traçados alguns
princípios/objetivos por meio do Tratado de Maastrich, seria indispensável
a busca por uma política coordenada efetiva que surgiu a partir da Comissão
Europeia, no ano de 1998, sendo voltada para o gerenciamento adequado dos
recursos naturais integrando a preservação ambiental com outras políticas,
como o desenvolvimento econômico. Tornou-se, portanto, uma política
ambiental coordenada14.
E, ainda, à luz de Brasil e Oliveira15, tem-se que:
A conformação dos Tratados integrativos aliada à solidez
das interpretações jurisprudenciais do Tribunal Europeu
trabalha de forma a atrair a necessária conformação de
competências para o funcionamento de um “Estado
Integrado” aos moldes de uma espécie nova de
administração pública, comparada a uma forma federal,
mas na qual os integrantes sempre possuem Direito de
saída.

Portanto, a política ambiental europeia tem como principal característica
a união dos Estados-membros para que exerçam uma política integrada,
de maneira coordenada, buscando, assim, o fortalecimento da proteção
ambiental em âmbito não somente local, mas global, tendo em vista a
peculiaridade dos danos, normalmente transfronteiriços. A título de exemplo
acerca da importância de se realizar uma ação coletiva no combate aos danos
ambientais, têm-se as alterações climáticas que somente se mostram eficazes
em uma ação conjunta. Dessa forma, a Europa já demonstra essa visão de
adotar medidas coletivas ao invés de uma atuação isolada, principalmente no

13. BRASIL, Deilton Ribeiro; DE OLIVEIRA, Leonardo Alexandre Tadeu Constant.
COORDENAÇÃO E INTEGRAÇÃO: ASPECTOS LEGAIS DA POLÍTICA
AMBIENTAL NA UNIÃO EUROPEIA. Revista Direito & Paz, v. 2, n. 41, p. 189-204, 2019,
p. 198.
14. BRASIL, Deilton Ribeiro; DE OLIVEIRA, Leonardo Alexandre Tadeu Constant.
COORDENAÇÃO E INTEGRAÇÃO: ASPECTOS LEGAIS DA POLÍTICA
AMBIENTAL NA UNIÃO EUROPEIA. Revista Direito & Paz, v. 2, n. 41, p. 189-204, 2019,
p. 199.
15. BRASIL, Deilton Ribeiro; DE OLIVEIRA, Leonardo Alexandre Tadeu Constant.
COORDENAÇÃO E INTEGRAÇÃO: ASPECTOS LEGAIS DA POLÍTICA
AMBIENTAL NA UNIÃO EUROPEIA. Revista Direito & Paz, v. 2, n. 41, p. 189-204, 2019,
p. 199.
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que se refere no combate às alterações climáticas, gestão da água e resíduos
sólidos, dentre outras ações16.

2 A PROTEÇÃO AMBIENTAL NO ÂMBITO DA UNIÃO EUROPEIA
No âmbito da União Europeia, desde os seus primórdios, residem as
iniciativas pioneiras na proteção ambiental, de forma que a proteção ao meio
ambiente passou gradativamente a ocupar espaço central na discussão do
grupo, evoluindo de forma a demandar um rol de políticas que são decididas
pelas instituições comunitárias, no sentido de criação de uma ordem jurídica,
voltada para a adoção de medidas e ações destinadas a garantir a proteção do
meio ambiente, como figura central nas discussões do processo comunitário17.
A evolução do Direito Internacional Ambiental, com os seus respectivos
fóruns globais ambientais, foram de extrema importância para a busca do
amadurecimento das legislações ambientais internas, pois foram inseridas
cláusulas constitucionais ambientais que contribuíram para o monitoramento
da preservação dos recursos naturais, bem como para a elaboração de
tratados de direitos humanos que conteriam, expressamente, direitos ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado e ao desenvolvimento sustentável18.
Os países europeus constituem várias formas de atuação quando
o assunto é a preservação ambiental. Além dos Tratados Internacionais
(fontes originárias) dos quais são signatários, a Europa adota os princípios e
a jurisprudência (fontes subsidiárias), bem como as diretivas e regulamentos
(fontes derivadas), o que ajuda os blocos a coordenarem as medidas/ações a
serem providenciadas, de maneira integrada, intensificando essa proteção19.
Nesse sentido, dentre os instrumentos de proteção, é de suma
importância mencionar a rede Natura 2000 que consiste em uma rede
ecológica para o espaço comunitário da União Europeia, constitui-se um dos
instrumentos mais significativos de preservação ambiental do bloco e forma
uma espécie de cordão de segurança ao redor desse espaço, tendo a finalidade
de assegurar a conservação a longo prazo da biodiversidade que vem sendo
mais ameaçada na Europa. Por conseguinte, evita a extinção das espécies e
habitats, sendo um dos principais instrumentos de conservação da natureza.
Essa rede de preservação que consiste em um conjunto de zonas de
proteção, situada no território dos Estados-membros, resulta basicamente da
16. DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. A proteção ambiental no
européia. Revista Eletrônica Direito e Política, v. 6, n. 1, p. 76-100, 2011, p. 81.
17. DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. A proteção ambiental no
européia. Revista Eletrônica Direito e Política, v. 6, n. 1, p. 76-100, 2011, p. 81.
18. DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. A proteção ambiental no
européia. Revista Eletrônica Direito e Política, v. 6, n. 1, p. 76-100, 2011, p. 81.
19. DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. A proteção ambiental no
européia. Revista Eletrônica Direito e Política, v. 6, n. 1, p. 76-100, 2011, p. 83.
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aplicação das Diretivas Aves (Diretiva 2009/147/CE), compostas pelas Zonas
de Proteção Especial (ZPE) que “se destinam essencialmente a garantir a
conservação das espécies de aves, e seus habitats, listadas no seu Anexo I, e das
espécies de aves migratórias não referidas no Anexo I e cuja ocorrência seja
regular”, bem como a Diretiva Habitats (Diretiva 92/43/CEE) constituída
pelas Zonas Especiais de Conservação (ZEC), cujo objetivo é “contribuir
para assegurar a Biodiversidade, através da conservação dos habitats naturais
(Anexo I) e dos habitats de espécies da flora e da fauna selvagens (Anexo II),
considerados ameaçados no espaço da União Europeia”20.
Igualmente, dentre as vertentes de ações prioritárias do bloco, encontrase a gestão de recursos hídricos e resíduos sólidos. No que concerne à política
de conservação dos recursos hídricos, é importante enfatizar a Diretiva
2000/60/EC (Quadro D´água) que estabelece um quadro de ação comunitária
no domínio da política da água. Dentre as considerações iniciais estão:
(1) A água não é um produto comercial como outro
qualquer, mas um patrimônio que deve ser protegido,
defendido e tratado como tal;
(...)
(9) É necessário desenvolver uma política comunitária
integrada no domínio das águas;
(...)
(13) Na Comunidade existem condições e necessidades
diversas, que exigem diferentes soluções específicas. Essa
diversidade deve ser tomada em conta no planejamento
e execução das medidas destinadas a garantir a proteção
e a utilização sustentável da água no âmbito da bacia
hidrográfica. As decisões deverão ser tomadas tão próximo
quanto possível dos locais em que a água é efetivamente
utilizada ou afetada. Deve ser dada prioridade a ações
da responsabilidade dos Estados-Membros, através da
elaboração de programas de medidas que sejam ajustados
às condições existentes a nível regional ou local;
(...)
(17) Uma política da água eficaz e coerente deve ter em
conta a vulnerabilidade dos ecossistemas localizados perto
da costa e de estuários ou em golfos ou mares relativamente
fechados, pois o seu equilíbrio é fortemente influenciado
pela qualidade das águas interiores que para eles afluem.
A proteção do estado das águas nas bacias fluviais
proporcionará benefícios económicos ao contribuir para
a proteção dos recursos haliêuticos, inclusive os costeiros.
(...)
20. ICNF. Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. Natura 2000. Disponível em:
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000 Acesso em 2 mai. 2020.
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(23) São necessários princípios comuns para coordenar os
esforços dos Estados-Membros para aumentar a proteção
das águas comunitárias em termos de quantidade e de
qualidade, para promover uma utilização sustentável da
água, para contribuir para o controle dos problemas de
águas transfronteiriças, para proteger os ecossistemas
aquáticos e terrestres e as zonas húmidas que deles
dependem diretamente, e para salvaguardar e desenvolver
as potenciais utilizações das águas comunitárias.
(...)
(39) É necessário evitar ou reduzir o impacto dos casos
de poluição acidental das águas. Devem-se incluir medidas
para esse fim no programa de medidas.
(...)
(53) Deve-se garantir a plena execução e aplicação da
legislação ambiental sobre proteção das águas. É necessário
garantir a correta aplicação das disposições de execução da
presente diretiva em toda a Comunidade, através de sanções
adequadas previstas na legislação dos Estados-Membros.
Essas sanções deverão ser eficazes, proporcionadas e
dissuasivas21.

Portanto, consiste em uma das políticas hídricas mais avançadas do
mundo que visa coordenar os esforços dos Estados-membros para a utilização
das águas comunitárias de maneira sustentável, face ao consequente aumento
de sua proteção.
Outra política relevante é a gestão de resíduos sólidos que, por não
serem recursos comuns/partilháveis, não despertam tanto interesse como a
água em sua circulação pelos países europeus, principalmente pelos riscos que
provoca tanto em nível ambiental quanto para a saúde pública. Nessa linha, a
transferência dos resíduos no bloco consiste basicamente na aprovação pelas
autoridades competentes do Estado de envio, Estado de destino e qualquer
outro que eventualmente se faça necessário no decorrer do trânsito da
mercadoria. Dessa forma, essa sistematização consiste em atestar a obrigação
dos Estados-membros para que sigam as diretrizes indispensáveis à proteção
do meio ambiente e à saúde da população22.
Outra linha de ação importante consiste no Programa Geral de Ação da
União. O ano de 2020, em matéria de ambiente, foi marcado pelas seguintes
etapas: 1 - proteger, conservar e reforçar o capital natural da União 2 - tornar
a União uma economia hipocarbônica, eficiente na utilização dos recursos,
verde e competitiva 3 - proteger os cidadãos da União contra pressões
21. COMUNIDADE EUROPEIA. DIRECTIVA 2000/60/CE DO PARLAMENTO
EUROPEU E DO CONSELHO de 23 de Outubro de 2000. Disponível em: https://eur-lex.
europa.eu Acesso em 06 nov. 2020.
22. DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. A proteção ambiental no âmbito da união européia.
Revista Eletrônica Direito e Política, v. 6, n. 1, p. 76-100, 2011, p. 85.
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de caráter ambiental e riscos para a saúde e o bem-estar 4 - maximizar os
benefícios da legislação da União relativa ao ambiente, por meio da melhoria
da respetiva aplicação 5 - melhorar a base de conhecimentos sobre o ambiente
e alargar a fundamentação para as políticas 6 - assegurar investimentos para
a política relativa ao ambiente e ao clima e considerar os custos ambientais
de quaisquer atividades da sociedade 7 - integrar melhor as preocupações
ambientais noutras áreas de política e assegurar coerência ao criar uma nova
política 8 - tornar as cidades da União mais sustentáveis 9 - ajudar a União
a abordar o ambiente internacional e as alterações climáticas de forma mais
eficiente.23
Vale pontuar que:
O programa é orientado por uma visão a longo prazo:
Em 2050, vivemos bem, dentro dos limites ecológicos
do planeta. A nossa prosperidade e a sanidade do nosso
ambiente resultam de uma economia circular inovadora em
que nada se desperdiça e em que os recursos naturais são
geridos de forma sustentável e a biodiversidade é protegida,
valorizada e recuperada de modo reforçar a resiliência da
nossa sociedade. O nosso crescimento hipocarbônico foi
há muito dissociado da utilização dos recursos, marcando
o ritmo para uma sociedade global segura e sustentável24.

Então, além de determinar as políticas ambientais dentro da estrutura
que compõe a União Europeia, a União também é responsável pela
implementação dessas políticas. Por conseguinte, a partir do momento que
integram o bloco, os Estados-membros, consequentemente, coadunam com
os objetivos gerais. Isto posto, na medida em que a União fixa as regras gerais
em torno da ação protetiva para o alcance do seu objetivo principal, estes
Estados exercem a competência no limite das regras estabelecidas.
Igualmente, os princípios do Direito Ambiental integram uma
parte significativa dessa estrutura, sobretudo os princípios da precaução,
prevenção e poluidor-pagador. O último faz parte da Diretiva referente à
responsabilidade ambiental que está direcionada à prevenção ou à reparação
dos danos provocados às espécies de animais protegidos, bem como os seus
habitats, água e solo. Sendo assim, caso o dano já tenha ocorrido, deverá ser
reparado e os operadores das atividades são responsáveis pelos custos e pela
própria reparação25.
Portanto, toda a integração demonstrada pela UE, quando se trata
de preservação ambiental, inclusive as que ultrapassam os seus domínios,
23. COMISSÃO EUROPEIA. 7.º PAA – o Programa Geral de Ação da União para 2020 em matéria de
Ambiente. Disponível em https://ec.europa.eu Acesso em 03 nov. 2020.
24. COMISSÃO EUROPEIA. 7.º PAA – o Programa Geral de Ação da União para 2020 em matéria de
Ambiente. Disponível em https://ec.europa.eu Acesso em 03 nov. 2020.
25. COMISSÃO EUROPEIA. 7.º PAA – o Programa Geral de Ação da União para 2020 em matéria de
Ambiente. Disponível em https://ec.europa.eu Acesso em 03 nov. 2020.
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reflete um importante panorama de como essa questão é relevante para os
países europeus. Esta integração política registrou progressos significativos
nos últimos anos, especialmente no domínio da matéria de energia e clima,
bem como o panorama de transição para uma economia hipocarbônica
competitiva.

3 MÉTODOS EXTRAJUDICIAIS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
NO BRASIL
Enquanto a crise ambiental se expande em âmbito mundial, ainda
é nítida a objetivação da natureza, sendo ‘protegida’ e ‘conservada’ por
seu valor mercantil e não por seu valor intrínseco, ou seja, o valor que os
recursos naturais possuem simplesmente por aquilo que são e não se apoiam
a qualquer fator externo, pois só assim é possível caminhar para uma nova
ética ambiental. Então, ainda diante dessa crise, a humanidade permanece
com a visão restrita de que os recursos naturais existem para que possam ser
explorados e comercializados, sendo imprescindível a superação dos valores
economicistas e cientificistas26.
Nessa perspectiva, em matérias de direito e preservação ambiental,
muitas vezes, falha-se com a aplicação da Teoria do Conhecimento. Isso
porque, em sua grande maioria, as normas ambientais foram elaboradas
considerando-se o caráter instrumental dos recursos naturais, que representam
o uso/utilidade de uma espécie em particular.
A existência de uma troca entre o ser humano e a natureza, em que um
não pode ser compreendido sem o outro, no que se refere às suas relações,
demonstra sua relevância pelo fato de o saber em matéria ambiental ser
considerado algo recente, comparado com a história do ensino jurídico.
Então, ainda que a sua sistematização esteja consolidada, é importante que o
seu estudo não esteja somente relacionado à crítica ao modelo capitalista de
desenvolvimento, mas que mostre os desastres provocados por este modelo,
juntamente com as alternativas que permitam esse intercâmbio humano com
a natureza27.
Além disso, essa integração não pode se dar em uma sociedade
na qual seres humanos e recursos naturais são explorados para atender a
interesses egoísticos e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
represente uma mera formalidade, sendo privado de concretização, “o que
expressa uma primeira geração de direitos versus a necessidade premente
de sua materialidade no âmbito daqueles econômicos, sociais e culturais”28.
26. FABRIZ, Daury Cesar; VIEIRA, Marcelo Lemos. A mediação na solução das questões ambientais no
âmbito do Ministério Público. Curitiba: Appris, 2019, p. 139.
27. FEITOSA, Enoque. A questão da natureza sob uma perspectiva da Filosofia do Direito: uma
abordagem Marxista. Revista Culturas Jurídicas, Vol. 4, Núm. 8, mai./ago., 2017, p. 114.
28. FEITOSA, Enoque. A questão da natureza sob uma perspectiva da Filosofia do Direito: uma
abordagem Marxista. Revista Culturas Jurídicas, Vol. 4, Núm. 8, mai./ago., 2017, p. 115.
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São direitos que carecem de efetividade, caso contrário, os seus destinatários
perdem o interesse em demandá-los, por sua falta de eficácia e isso representa
um risco às democracias em fase de consolidação.
O ecologismo hoje ocupa um lugar importante como grande
impulsionador da transformadora ética ambiental. Nessa ordem, a natureza
passa “de objeto a ser dominado a sujeito de uma modalidade inédita de
relação”29.
A corrente biocêntrica do ecologismo, sendo a mais radical, acredita
não haver qualquer relação de centralidade ou superioridade dos homens em
relação à natureza. Essa corrente entende que as relações entre a humanidade
e o meio ambiente devem ser guiadas pela ética. Significa dizer que o
comportamento moral não deve ser restrito às relações humanas, ele deve
também compreender as outras formas de vida30.
O enorme desenvolvimento da ciência da ecologia nos
países liberais, nas últimas décadas, forneceu argumentos
suplementares que fundamentaram a postura moral desses
pensadores e dos biocêntricos. Ela estuda o mundo natural
vendo os seres humanos como apenas uma forma a mais
de vida, entre muitas outras, todas dotadas da mesma
legitimidade. Além disso, ela postula a interdependência
de todos os seres e dos ecossistemas. Embora os
ecólogos propriamente ditos muito raramente deem o
“salto filosófico” dos ecologistas, estes não hesitam em
empregar argumentos científicos da ecologia para propor
uma comunidade ética que englobe todos os seres vivos
e todas as matérias inertes, em qualquer superioridade ou
centralidade para a espécie humana31.

Nesse contexto, existem dois tipos de ecologia, a ecologia ambientalista
que acredita que o ser humano é o titular dos direitos e, mesmo que se
reconheçam suas obrigações a respeito da natureza, isso não significa que ela é
sujeito, titular de direitos. Por outro lado, tem-se também a ecologia profunda
(deep ecology) que atribui personalidade ao meio ambiente, como titular de
direitos próprios, sendo a natureza independente dos seres humanos. Essa
ecologia profunda se distanciou do ambientalismo e passou a ganhar adeptos
entre os cientistas e entre os teóricos que disputam o campo da ética32.
A corrente biocêntrica, em que o raio de incidência da ética e da moral
deve ser predominante em todos os espaços sociais, enfrenta alguns desafios
29. BARBOSA, Livia Nees de Holanda; DRUMMOND, José Augusto Leitão. Os direitos da natureza
numa sociedade relacional: reflexões sobre uma nova ética ambiental. 1994, p. 2.
30. BARBOSA, Livia Nees de Holanda; DRUMMOND, José Augusto Leitão. Os direitos da natureza
numa sociedade relacional: reflexões sobre uma nova ética ambiental. 1994, p. 3.
31. BARBOSA, Livia Nees de Holanda; DRUMMOND, José Augusto Leitão. Os direitos da natureza
numa sociedade relacional: reflexões sobre uma nova ética ambiental. 1994, p. 7.
32. ZAFFARONI, Eugenio Raúl. La Pachamama y el humano. Buenos Aires: Ediciones Madres de
Plaza de Mayo, 2011, p. 26.
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no Brasil. Isso porque, o país constitui uma sociedade em que existem
inúmeras maneiras para que um indivíduo possa pertencer à totalidade,
não apenas exercendo a cidadania. Além disso, a aplicação de um modelo
em que a natureza é considerada sujeito de direitos, pode não produzir os
efeitos pretendidos, considerando que a aplicação das leis, geralmente, possui
tratamento diferenciado, dependendo da posição ocupada pelo cidadão, ou
seja, alguns indivíduos possuem mais privilégios do que outros e se está
sempre sujeito ao “jeitinho brasileiro”33.
Ainda assim, com o advento da Constituição Federal de 1988, dedicouse um capítulo exclusivo ao meio ambiente e modificou-se a perspectiva
ultrapassada de direcionar as normas constitucionais apenas à produção
econômica, em que o Estado apenas administrava as atividades do mercado34.
Dessa maneira, aquele panorama convencional de “um simples regulamento
econômico-administrativo, mutável ao sabor dos interesses e conveniências
dos grupos dominantes35” foi abandonado e o meio ambiente foi reconhecido
como bem jurídico autônomo, organizado como uma ordem pública
constitucionalizada36.
Partindo deste pressuposto, o constituinte de 1988 admite várias
mudanças em relação ao seu modo de enxergar o meio ambiente e de como
protegê-lo. Assim, adota-se uma visão holística, por meio da qual o meio
ambiente é compreendido em sua totalidade e abrange os recursos naturais
em todos os seus elementos que são essenciais para garantir-se a ordem social
e, consequentemente, o direito à vida, bem como a manutenção do equilíbrio

33. BARBOSA, Livia Nees de Holanda; DRUMMOND, José Augusto Leitão. Os direitos da natureza
numa sociedade relacional: reflexões sobre uma nova ética ambiental. 1994, p. 16.
34. É fato que antes de 1988 as Constituições Brasileiras não estavam desenhadas de modo a
acomodar os valores e preocupações próprios de um paradigma jurídico-ecológico - padrão
normativo, este, que é invertido na Constituição Federal de 1988, seduzida pela técnica dos
conceitos (“equilíbrio ecológico”, “ecossistemas”), objetivos (tutela da biodiversidade per se),
direitos (direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado), princípios (da prevenção, da
precaução e da reparação integral, por exemplo), instrumentos (áreas protegidas e Estudo
Prévio de Impacto Ambiental, por exemplo), inspirados ou profundamente influenciados pela
Ecologia e pelo Gerenciamento Ambiental (BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos.
O meio ambiente na Constituição Federal de 1988. Informativo Jurídico da Biblioteca Ministro Oscar
Saraiva, v. 19, n. 1, jan./jun. 2008., p. 47).
35. COMPARATO apud BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos. O meio ambiente na
Constituição Federal de 1988. Informativo Jurídico da Biblioteca Ministro Oscar Saraiva, v. 19, n. 1,
jan./jun. 2008, p. 41).
36. BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos. O meio ambiente na Constituição Federal de
1988. Informativo Jurídico da Biblioteca Ministro Oscar Saraiva, v. 19, n. 1, jan./jun. 2008, p. 41.
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ecológico37. Além disso, o meio ambiente deixa de ser visto como uma “coisa”
e passa a integrar uma relação que envolve direitos e obrigações38.
Nesse âmbito, a própria Constituição estabeleceu diretrizes para
garantir a defesa dos direitos fundamentais. Consequentemente, para a
efetivação dessas diretrizes, instrumentos como a mediação possibilitam o
estabelecimento de uma comunicação entre partes direcionadas à cooperação,
para que se resolvam as controvérsias relacionadas, inclusive, à preservação
do meio ambiente.
A mediação é um processo não adversarial dinâmico, em
que um terceiro imparcial intervém de modo a permitir
que as partes envolvidas descubram e escolham, por meio
do diálogo, respeito mútuo e concessões recíprocas, uma
solução amigável e frutífera39.

Sendo assim:
A opção do procedimento não adversarial pelo responsável
do dano, no caso a mediação, acaba por promover uma
iniciativa mais livre e comprometida em resolver a questão
do que se estivesse sujeito à intimidação inerente ao
processo judicial, tanto pelo ambiente em si quanto pelas
técnicas rígidas de sua formalidade, sem falar na publicidade
de responder a uma demanda judicial, que em se tratando
de questão ambiental pode trazer, inclusive, transtornos
em negociações empresariais, devido à exigência de muitos
mercados pela correta gestão ambiental das empresas40.

O Ministério Público acaba por desempenhar um papel importante
e essencial quando se trata da ‘mediação ambiental’. Isso porque estará
garantindo a efetivação dos elementos necessários ao alcance do meio
ambiente equilibrado, previstos na Constituição e aplicados ao caso concreto,
37. (a) o meio ambiente apresenta os atributos requeridos para seu reconhecimento jurídico
expresso no patamar constitucional, (b) proteção, esta, que passa, tecnicamente, de tricotômica
a dicotômica (pois no novo discurso constitucional vamos encontrar apenas dispositivos do
tipo ius cogens e ius interpretativum, mas nunca ius dispositivum) - o que banha de imperatividade
as normas constitucionais e a ordem pública ambiental; além disso, trata-se de (c) salvaguarda
orgânica dos elementos a partir do todo (a biosfera) e (d) do todo e seus elementos no plano
relacional ou sistêmico, e já não mais na perspectiva da sua realidade material individualizada
(ar, água, solo, florestas, etc.), (e) com fundamentos éticos explícitos e implícitos, entre aqueles
a solidariedade intergeracional, vazada na preocupação com as gerações futuras e, entre estes,
com a atribuição de valor intrínseco à Natureza, (f) tutela viabilizada por instrumental próprio
de implementação, igualmente constitucionalizado, como a ação civil pública, a ação popular,
sanções administrativas e penais e a responsabilidade civil pelo dano ambiental - o que não
deixa os direitos e obrigações abstratamente assegurados ao sabor do acaso e da má-vontade
do legislador ordinário.
38. BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos. O meio ambiente na Constituição Federal de
1988. Informativo Jurídico da Biblioteca Ministro Oscar Saraiva, v. 19, n. 1, jan./jun. 2008, p. 42-43.
39. FABRIZ, Daury Cesar; VIEIRA, Marcelo Lemos. A mediação na solução das questões ambientais no
âmbito do Ministério Público. Curitiba: Appris, 2019, p. 215.
40. FABRIZ, Daury Cesar; VIEIRA, Marcelo Lemos. A mediação na solução das questões ambientais no
âmbito do Ministério Público. Curitiba: Appris, 2019, p. 216.
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ou, até mesmo, decidindo pela não incidência desses elementos, dependendo
do caso. A título de exemplo se destacam os Acordos de Cooperação
Comunitária (ACC), desenvolvidos pela Agência Estadual de Recursos
Hídricos do Espírito Santo (AGERH) e previstos na Resolução AGERH nº
007/2015, que priorizou a dessedentação humana no contexto do Cenário
de Alerta vigente em todas as bacias hidrográficas de rios de domínio do
Estado do Espírito Santo, visando garantir as condições para o abastecimento
humano durante a crise hídrica41.
Esse acontecimento foi marcado pela atuação do MPES como
mediador, a fim de assegurar aos interessados o uso adequado dos recursos
hídricos nesse período de escassez, fazendo que fossem cumpridos os
interesses dos usuários, agricultores, comitês de bacias, dentre outros, a partir
de um processo informal de mediação, sem a necessidade de instauração de
qualquer procedimento administrativo42.
Dentre os requisitos dispostos na Resolução AGERH nº 007/2015,
estão os seguintes:
Art. 5º - Poderão deixar de integrar o Quadro de localidades
com risco crítico de desabastecimento, constantes no
Anexo Único da Resolução AGERH 006/2015, as bacias
ou porções hidrográficas que, no âmbito do respectivo
Comitê de Bacias e por ele coordenado, assinarem um
Acordo de Cooperação Comunitária.
Parágrafo Único – Por Acordo de Cooperação Comunitária
entende-se o conjunto de ações e normas de comportamento
no que tange aos usos da água numa dada bacia hidrográfica,
decididos coletivamente, e que garantirão as condições para
o abastecimento humano, enquanto estiver vigorando o
Cenário de Alerta determinado pela Resolução AGERH
005/2015 emitida pela AGERH.
Art. 6º Os Acordos de Cooperação Comunitária deverão
ser validados pelo respectivo Comitê de Bacia – que o
coordenará, e, ao final, obrigatoriamente pela AGERH.
Art. 7º - Em casos de descumprimento dos referidos
Acordos, vigorarão as penalidades dispostas na Resolução
AGERH 006/2015.
Art. 8º - A AGERH sugere aos Comitês de Bacias
Hidrográficas Capixabas que estimulem os Acordos de
Cooperação Comunitária e, sob sua coordenação, a criação
no âmbito municipal de Comitês Hídricos, com a função
de articular a atuação de entidades públicas e privadas com

41. FABRIZ, Daury Cesar; VIEIRA, Marcelo Lemos. A mediação na solução das questões ambientais no
âmbito do Ministério Público. Curitiba: Appris, 2019, p. 216, 217.
42. FABRIZ, Daury Cesar; VIEIRA, Marcelo Lemos. A mediação na solução das questões ambientais no
âmbito do Ministério Público. Curitiba: Appris, 2019, p. 217.
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interesses nos usos da água43.

Nesse sentido, foi de suma relevância a atuação do MP, nesse caso
mediador, como incentivador do protagonismo das partes integrantes do
conflito, demonstrando ser possível que a divergência, em uma próxima
adversidade, seja solucionada pelos próprios envolvidos, sem que haja a
necessidade de formação da lide. Para isso, vale destacar algumas competências
determinantes ao mediador para o alcance do equilíbrio no Direito ambiental:
“competências cognitiva, perceptiva, emocional, comunicativa, competência
de pensamento criativo e de negociação. Tudo isso para que se possa reverter
o ‘espiral do conflito’, evitando uma reação mais severa que a própria ação
inicial”44.
Verifica-se então como o pouco distanciamento do intervencionismo do
Estado pode se mostrar proveitoso, em especial na participação da sociedade
na tomada de decisões em procedimentos extrajudiciais relacionados à
preservação ambiental.
A questão do acesso à Justiça ambiental deve passar pelo
incremento na promoção da democracia ambiental, eis que
possibilita a participação e a consideração das realidades
concretas de diversos atores da coletividade, possibilitando
que a comunidade influencie na tomada de decisões
ambiental45.

A partir disso, nota-se que possibilitar a atuação social nesse movimento
de tomada de decisões extrajudiciais ambientais contribui para estreitar
os laços entre o ser humano e o meio ambiente, recurso que demonstra
ser imprescindível para o alcance do equilíbrio entre desenvolvimento e
preservação dos recursos naturais, conforme amplamente demonstrado
no decorrer do artigo, inclusive com a modernização dos instrumentos de
solução de conflitos ambientais. Tudo isso contribui para o direcionamento
e a aplicação dos preceitos voltados à genuína preocupação com o meio
ambiente.
Outra ferramenta utilizada pelos órgãos ambientais, muitas vezes com
a participação do Ministério Público como interveniente, diz respeito ao
Termo de Compromisso Ambiental. Isso porque a regularização ambiental,
a depender do caso concreto, poderá ocorrer por meio da celebração
do Termo de Compromisso Ambiental, instrumento previsto de gestão
ambiental. Convém, inicialmente, observar o que dispõe o §3º, do Art. 225
da Constituição Federal: “As condutas e atividades consideradas lesivas ao
meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções
43. ESPÍRITO SANTO. RESOLUÇÃO AGERH 007/2015. Disponível em: http://www.
ibioagbdoce.org.br Acesso em: 20 fev. 2021.
44. FABRIZ, Daury Cesar; VIEIRA, Marcelo Lemos. A mediação na solução das questões ambientais no
âmbito do Ministério Público. Curitiba: Appris, 2019, p. 219.
45. FABRIZ, Daury Cesar; VIEIRA, Marcelo Lemos. A mediação na solução das questões ambientais no
âmbito do Ministério Público. Curitiba: Appris, 2019, p. 226.
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penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os
danos causados”46.
Então, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas em lei, o Termo
de Compromisso Ambiental será utilizado para a recuperação do passivo
ambiental de determinada área, inclusive do cumprimento de condicionantes
com o objetivo de compensar os impactos negativos, causados por atividades
potencialmente poluidoras sujeitas a EIA/RIMA, nos termos do Art. 225, §
1º, IV da Constituição Federal.
Nessa esfera, os órgãos ambientais desempenham um papel
fundamental na análise das minutas dos TCA’s, que, apesar da padronização
de seu preenchimento prevista no Art. 79-A da Lei 9.605/98, têm a intenção
de tornar ‘lícita’ uma conduta proibitiva. Por isso, é muito importante não
confundir a verdadeira atribuição dos Termos de Compromisso Ambiental.
Exemplificando, está estabelecida no Código Florestal Brasileiro, Lei nº
12.651/2012, que a área de reserva legal deverá ser conservada com cobertura
de vegetação nativa, sendo que se admite a exploração econômica mediante
manejo sustentável, que deverá ser aprovado pelo órgão competente, por meio
de um Plano de manejo (Art. 17, parágrafos 1º e 2º). Entretanto, é firmado
um Termo de Compromisso Ambiental para a compensação ambiental, com
o objetivo de permitir a intervenção/supressão de vegetação para uma obra
de utilidade pública em área de Reserva Legal. Nota-se que este TCA aplica
um instituto permitido em áreas de preservação permanente, utilizando-se
da compensação ambiental, a fim de legalizar a intervenção que ocorrerá na
área de Reserva Legal, o que não é permitido. Portanto, de acordo com o Art.
79-A, § 1º, Lei 9605/9847:
Art. 79-A. Para o cumprimento do disposto nesta Lei, os
órgãos ambientais integrantes do SISNAMA, responsáveis
pela execução de programas e projetos e pelo controle e
fiscalização dos estabelecimentos e das atividades suscetíveis
de degradarem a qualidade ambiental, ficam autorizados
a celebrar, com força de título executivo extrajudicial,
termo de compromisso com pessoas físicas ou jurídicas
responsáveis pela construção, instalação, ampliação
e funcionamento de estabelecimentos e atividades
utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva
ou potencialmente poluidores. (Redação dada pela Medida
Provisória nº 2.163-41, de 2001).
§ 1º O termo de compromisso a que se refere este
artigo destinar-se-á, exclusivamente, a permitir que as
pessoas físicas e jurídicas mencionadas no caput possam
46. BRASIL. Constituição Federal do Brasil. Estabelece os princípios da política nacional do meio
ambiente. 1988. Disponível em> <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/
constituicao.htm> Acesso em: out. 2020.
47. BRASIL. LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm Acesso em 04 fev. 2021.
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promover as necessárias correções de suas atividades, para
o atendimento das exigências impostas pelas autoridades
ambientais competentes, sendo obrigatório que o respectivo
instrumento disponha sobre: (Redação dada pela Medida
Provisória nº 2.163-41, de 2001).

Destarte, os Termos de Compromisso não devem ser utilizados com
o intuito de burlar a legislação, a fim de amenizar/tornar lícita a conduta
do infrator. “Isso importa concluir que um dos fatores mais relevantes
e diretamente responsáveis pela inconcretude do Direito Ambiental é a
ideologia dos seus aplicadores, que em muito contribuem para o agravamento
da crise ambiental”48.
Por conseguinte, é imprescindível que os órgãos ambientais, Ministério
Público, sociedade e todos os responsáveis pelo cuidado como meio ambiente
ampliem a visão de desenvolvimento sustentável, buscando transformar a
presente situação, para que seja possível alcançar a concretude da Justiça
ambiental em sua forma mais autêntica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
No decorrer dos anos, o respeito que, durante séculos, manifestou-se
acerca dos elementos da natureza, foi substituído pela arrogância. A arrogância
de acreditar que o planeta existe somente para o nosso uso e consumo.
A sociedade moderna sempre buscou todos as conquistas dos direitos de
liberdade e propriedade, preterindo a relação como o meio ambiente por
meio da objetificação. Entretanto, a mesma sociedade acaba atingindo um
dilema paradoxal, no momento em que depende desses recursos para a sua
própria sobrevivência, coloca essa sobrevivência em risco pelas eminentes e
constantes catástrofes ecológicas49.
Finalmente, a sociedade contemporânea caminha para o momento
do ecocentrismo. Este novo ciclo vai se impondo na cultura ocidental,
principalmente devido às preocupações ambientais decorrentes do
processo de globalização, como as mudanças climáticas, o efeito estufa, a
desertificação, a conservação da biodiversidade etc. Nesse contexto global,
o ecocentrismo enfrenta desafios ao preencher lacunas para que a ética
ambiental seja repensada, ou seja, para que as normas de caráter ambiental
tenham, efetivamente, a moralidade como o seu fim. Isso porque o global,
o todo, deve retratar não somente coisas e palavras, mas também deve estar
presente nas coisas sensíveis50.
48. FABRIZ, Daury Cesar; VIEIRA, Marcelo Lemos. A mediação na solução das questões ambientais no
âmbito do Ministério Público. Curitiba: Appris, 2019, p. 230.
49. FABRIZ, Daury Cesar; VIEIRA, Marcelo Lemos. A mediação na solução das questões ambientais no
âmbito do Ministério Público. Curitiba: Appris, 2019, p. 231.
50. DE SIQUEIRA, Josafá Carlos. Ética e meio ambiente. São Paulo: Edições Loyola, 1998, p. 16.
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A reciprocidade deve se tornar a base da relação da sociedade com
a natureza e seus elementos, e é com esse objetivo que se deve recuperar o
binômio direito-dever: tem-se o direito de viver nesse planeta, mas, ao mesmo
tempo, tem-se o dever de respeitar e harmonizar o ritmo de vida e produção
com o ritmo do planeta Terra.
Apesar de a política ambiental brasileira ter evoluído com o advento
da Constituição Federal de 1988, ainda carece da união presente na política
ambiental europeia. A integração entre as Diretivas, princípios e Tratados
permite a coordenação e o consequente fortalecimento da preservação
ambiental, sobretudo porque, ao invés de adotarem políticas isoladas, os
Estados-membros praticam a ideia do coletivismo, buscando, inclusive, conter
os danos transfronteiriços. Dessa forma, a União fixa as regras gerais para
que os Estados exerçam sua competência no limite das regras estabelecidas.
Verifica-se a ausência desse tipo de interação no Brasil que dispõe de inúmeras
normas sobre a mesma matéria, incluindo leis, decretos, resoluções, instruções
normativas que, na maioria das vezes, não se comunicam entre si, gerando
uma enorme insegurança jurídica e comprometendo o objetivo principal a ser
alcançado, qual seja, a proteção do meio ambiente.
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CAPÍTULO

8

Perspectivas da responsabilidade
civil ambiental nas derivações
clandestinas no Brasil
BRUNA NASCIMENTO

INTRODUÇÃO
A Derivação Clandestina não é um tema novo na indústria do Petróleo,
mas teve um crescimento assustador nos últimos anos. Foram assaltos a
navios petroleiros por grupos piratas, furtos em oleodutos e caminhões, bem
como atividades ilegais decorrentes dessa prática, como a adulteração de
combustíveis, que movimentam, por ano, segundo a Universidade de Yale,
U$133 bilhões no mundo. Ocorre que antes essas atividades ilícitas eram
mais concentradas no Oriente Médio, México e Colômbia, mais ligadas ao
narcotráfico e guerrilhas1 e, agora, estão presentes em vários países, incluindo
o Brasil.
No México, especificamente, a estatal de petróleo tem um prejuízo de
U$ 3 bilhões por ano em derivações clandestinas, e estima-se que o comércio
de combustível furtado movimente algo como US$ 10,8 bilhões por ano no
mundo2.
No Brasil, o número de casos de derivação clandestina vem
experimentando crescimento exponencial nos últimos anos, especialmente
nas regiões Sudeste e Nordeste, não sendo apenas comandado por uma
organização criminosa, são diferentes grupos que atuam de forma distinta e,
inclusive, contam com a presença de indivíduos integrantes da polícia militar3.
1.
2.
3.

RAMALHO, André. Furto de combustíveis alimenta ganhos de refinarias clandestinas. Valor
Econômico. Rio de Janeiro, 18/06/2019. Disponível em: < https://valor.globo.com >. Acesso
em: 16 nov. 2020.
ORDONEZ, Ramona. Furto de combustíveis volta a subir em São Paulo em SP e Petrobras
intensifica o combate. O Globo. São Paulo, 20/01/2020. Disponível em: < https://oglobo.
globo.com>. Acesso em: 16 nov. 2020.
RAMALHO, André. Furto de combustíveis alimenta ganhos de refinarias clandestinas. Valor
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Esses furtos geralmente ocorrem em dutos de transporte de óleo e seus
derivados, valendo-se da técnica de trepanação, que é uma técnica na qual
se instala uma derivação (no caso clandestina – por isso, o nome derivação
clandestina) na tubulação, por uma perfuração com instrumento próprio, sem
que haja a necessidade de fechar o abastecimento do produto, assim, envolve
um alto risco de vazamento de produtos altamente inflamáveis”4.
Este tipo de furto conjugado às características geográficas do Brasil,
de dimensões continentais, tornam um grande risco a circulação dos óleos e
derivados.
Consoante a Empresa de Pesquisa Energética – EPE5, as refinarias
nacionais estão localizadas, em regra, na costa, isso faz que o país seja
fortemente dependente do modo dutoviário de óleo e seus derivados para o
abastecimento nacional, pois os mercados consumidores estão distribuídos
por todo o território e, apesar da existência do modo rodoviário, este é menos
eficiente.
Nesse sentido, destaca-se que, por exemplo, o volume transportado
pela malha de 14.000 km de dutos da subsidiária da estatal Brasileira de
petróleo significa que, por dia, 20 mil caminhões-tanque deixam de trafegar
pelas estradas6. Portanto, a atividade de transporte de óleo, gás natural, seus
derivados e biocombustíveis, por meio de sistema dutoviário, desempenha
importante papel na economia brasileira.
Assim, as derivações clandestinas provocam um expressivo prejuízo de
milhões de reais por ano para as transportadoras e distribuidoras brasileiras,
além de oferecerem diversos riscos à sociedade, sendo, os mais expressivos,
a contaminação ambiental, a segurança das pessoas e o desabastecimento
nacional.
A derivação clandestina é hoje um problema, que foge da álea dos
riscos do negócio, trata-se de um grave problema de segurança pública,
que envolve o crime organizado, armamento pesado, refino clandestino,
distribuição e receptação de combustível adulterado, morte de pessoas e
poluição ambiental dentre outros, ou seja, uma extensa rede de crimes, para
os quais os empreendedores não possuem poder de gerenciamento.

4.

5.
6.

Econômico. Rio de Janeiro, 18/06/2019. Disponível em: < https://valor.globo.com/brasil/
noticia/2019/06/18/furto-de-combustiveis-alimenta-ganhos-de-refinarias-clandestinas.
ghtml>. Acesso em: 16 nov. 2020.
RAMALHO, André. Furto de combustíveis alimenta ganhos de refinarias clandestinas. Valor
Econômico. Rio de Janeiro, 18/06/2019. Disponível em: < https://valor.globo.com/brasil/
noticia/2019/06/18/furto-de-combustiveis-alimenta-ganhos-de-refinarias-clandestinas.
ghtml>. Acesso em: 16 nov. 2020.
COSTA, Ângela et al. A Relevância da Infraestrutura Dutoviária para o Abastecimento de
Derivados de Petróleo no Brasil. Empresa de Pesquisa Energética–EPE, 2019. Disponível
em:https://www.epe.gov.br Acesso em: 16 nov. 2020.
PETROBRAS. Furto de combustíveis em dutos: conheça os riscos e o que pode ser feito para
evitar. Petrobras, 2019. Disponível em: https://petrobras.com.br Acesso em: 18 nov. 2020.
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Dado esse novo cenário no cotidiano brasileiro e os graves riscos
à população e ao meio ambiente, faz-se necessária a reflexão sobre a
responsabilidade ambiental civil e sobre os danos causados por essa conduta
criminosa.
Hoje, ainda não existem julgados sobre esse tipo de caso na esfera
cível. Sendo assim, este artigo visa contribuir com as reflexões sobre o tema,
propondo estudar a teoria geral da responsabilidade civil, até chegar ao caso
concreto da responsabilidade ambiental civil de casos de derivação clandestina.

1 RESPONSABILIDADE CIVIL
Para Cavalieri7, a base da Responsabilidade Civil é a violação de um
dever jurídico, o que configuraria o ilícito que, quase sempre, acarreta dano
para outrem, gerando um novo dever jurídico, que é o de reparar o dano, que
é um dever jurídico originário, cuja violação gera um dever jurídico sucessivo
que é o de indenizar o prejuízo. Logo, a ilicitude consiste em ser um fatoevento ou conduta contrário ao direito, no sentido de negar os valores e os
fins da ordem jurídica.
A responsabilidade Civil pode ser subjetiva ou objetiva a depender das
relações envolvidas. Com advento do Código Civil de 2002, migrou-se de um
sistema de responsabilização baseado na culpa (subjetiva) para um sistema
dualista, no qual ampliou-se o campo de incidência da responsabilização sem
culpa, esteada no risco pelo desempenho da atividade (objetiva)8.
A transgressão de um dever jurídico, o ilícito, em seu aspecto subjetivo,
implica fazer um juízo de valor a respeito da conduta – o que só é possível se
tal conduta resulta de um ato humano, consciente e livre.
Segundo o Código Civil, art. 186, para a configuração da responsabilidade
civil existem três pressupostos: a conduta culposa do agente, o nexo causal
e o dano. Por outro lado, a responsabilidade objetiva independe da culpa do
agente que praticar o ato danoso, bastando estarem presentes os elementos
“dano” (degradação do meio ambiente) e “nexo de causalidade” (relação de
causa e efeito entre a atividade e o dano dela advindo) para que surja o dever
de indenizar ou reparar9.
Oportuno se torna dizer que nem todo ato danoso é ilícito, sendo
possível aplicar as excludentes de ilicitude previstas em lei para a Responsabilidade
Subjetiva da, as quais, mesmo que causem danos, não são indenizáveis:

7.
8.
9.

CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 13ª ed. São Paulo: Atlas, 2019.
Edição Kindle, cap. I.
MILARE, Edis. Direito do Ambiente. Revista dos Tribunais. 10 ed. São Paulo: Ed. RT, 2015.p.418.
CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 13ª ed. São Paulo: Atlas, 2019.
Edição Kindle, cap. I
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Tabela 1 – Excludentes de ilicitude
Excludentes de ilicitude

Síntese

Exercício regular de um direito

agir em conformidade com a lei não gera
responsabilidade civil. Só se torna ilícito quando
o titular de direito exceder manifestadamente os
limites estabelecidos em lei

Legítima defesa

agente usando moderadamente os meios
necessários repele injusta agressão, atual ou
iminente, a direito seu ou de outrem. (Ação ou
reação)

Estado de necessidade

ocorre quando alguém deteriora ou destrói coisa
alheia ou causa lesão à pessoa, a fim de remover
perigo iminente

Fonte: CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 13ª ed. São Paulo:
Atlas, 2019. Edição Kindle, Cap. I.

Além das excludentes de ilicitudes, existe a previsão legal das excludentes
do nexo causal aplicáveis à responsabilidade subjetiva e, em regra, à responsabilidade
objetiva. Ninguém pode responder por um resultado a que não tenha dado
causa. Nessa linha Cavalieri Filho10 explica que:
É que, não raro, pessoas que estavam jungidas a
determinados deveres jurídicos são chamadas a responder
por eventos a que apenas aparentemente deram causa, pois,
quando examinada tecnicamente a relação de causalidade,
constata-se que o dano decorreu efetivamente de outra
causa, ou de circunstâncias que as impedia de cumprir a
obrigação a que estavam vinculadas. E, como diziam os
antigos, ad impossibilita nemo tenetur. Se o comportamento
devido, no caso concreto, não foi possível, não se pode
dizer que o dever foi violado.

Assim, as causas de exclusão do nexo causal são casos de impossibilidade
superveniente do cumprimento da obrigação não imputáveis ao devedor ou
agente. Essa impossibilidade, de acordo com Cavalieri Filho11, ocorre nos
seguintes casos: i) Fato exclusivo da vítima, no qual o agente, aparentemente,
causador do dano, é mero instrumento do acidente. ii) Fato de terceiro, isto
é, qualquer pessoa que não guarde nenhum vínculo jurídico com o aparente
responsável, cuja conduta tenha sido a causa exclusiva do resultado lesivo.
Contudo, há casos previsto na lei de não aplicação dessa excludente, como
10. CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 13ª ed. São Paulo: Atlas, 2019.
Edição Kindle, Cap. III.
11. CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 13ª ed. São Paulo: Atlas, 2019.
Edição Kindle, Cap. III.
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no caso de contratos de transporte. iii) Caso Fortuito e força maior – não há
um consenso sobre o tema na doutrina, sendo certo apenas que ambos se
tratam de circunstâncias irresistíveis, externas, que impedem o agente de ter a
conduta devida para cumprir a obrigação a que estava obrigado.
Essas eram as considerações necessárias acerca da Teoria Geral
da Responsabilidade Civil para que se tenham elementos para analisar,
no microssistema jurídico de proteção ao meio ambiente, quais seriam as
possíveis consequências cíveis ambientais desse crime. Passa-se a esse ponto
agora.

1.2 DA RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL
A responsabilidade por dano ambiental tem fundamento no art. 225,
§ 3º12 da Constituição da República, que demonstra que a responsabilidade
ambiental possui três esferas distintas e independentes: civil, administrativa e
penal. Assim, o mesmo fato pode acarretar a responsabilização na esfera civil,
bem como a imposição de sanções administrativas e penais.
A Responsabilidade Civil Ambiental é estabelecida pelo art. 14, §1º, da
Lei 6.93813, que dispõe ser objetiva a responsabilidade por danos ambientais,
bastando provar o dano e o nexo causal, sem que seja necessário perquirir a
culpabilidade da conduta.
Segundo Sergio Cavalieri14, a responsabilidade objetiva é fundada na
Teoria do Risco, para ele, risco é perigo, probabilidade de dano; portanto,
aquele que exerce uma atividade perigosa deve assumir os riscos de reparar o
dano dela decorrente, independentemente de ter agido com culpa. Por outro
lado, se risco é perigo, é mera probabilidade de dano. Não basta o risco para
gerar a obrigação de indenizar. Ninguém responde simplesmente por exercer
uma atividade de risco.
12. BRASIL, Constituição da República. 1988. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em:16 nov. 2020. – “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 defendêlo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. (...) § 3º - 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” (Grifo nosso).
13. BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Política Nacional do Meio Ambiente. Disponível
em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm>. Acesso em:16 nov. 2020. Art.
14, §1º 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.
14. CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 13ª ed. São Paulo: Atlas, 2019.
Edição Kindle, cap. V.
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A responsabilidade civil objetiva é fundamentada na Teoria do Risco e,
segundo Cavalieri Filho15, esta teoria se subdivide nas modalidades de risco
proveito, risco profissional, risco excepcional, risco criado e risco integral.
A Teoria do risco criado e do Risco Integral foram as que mais se
destacaram quando do debate jurisprudencial acerca da Responsabilidade
Ambiental Civil16.
Segundo Cavalieri Filho17, modalidade de Responsabilidade Civil
orientada pelo Risco Criado é quando quem exerce atividade ou profissão
cria um perigo e, portanto, está sujeito à reparação do dano que causar, exceto
quando se provar ter adotado todas as medidas idôneas para evitá-lo.
Por outro lado, a Responsabilidade Civil orientada pela Teoria do Risco
Integral não admite a hipótese das excludentes de responsabilidade, pois
considera todo e qualquer risco conexo ao empreendimento, e não só os que
lhe são próprios18.
No que tange às excludentes de ilicitude na responsabilidade objetiva,
fundada no risco, não se perquire a licitude da atividade, que pode ou não
se conformar a padrões pré-determinados da lei ou da licença de operação,
uma vez que somente a lesividade é o que basta para provocar a tutela
jurisdicional. Em outro norte, encontram-se as excludentes de nexo causal19,
posto que, em regra, aplicam-se na responsabilidade objetiva, entretanto, a
responsabilidade objetiva orientada pelo risco integral, segundo parte da doutrina balizada,
não comportaria a aplicação de nenhuma excludente do nexo causal20.
Entre os doutrinadores, existe uma celeuma acerca de qual seria a
Teoria aplicável à Responsabilidade Civil Ambiental objetiva.
O Civilista Cavalieri Filho21 defende que a Responsabilidade Ambiental
Civil é objetiva, conforme descrita em lei, mas orientada pela Teoria do Risco
Integral, porque, para ele, se fosse possível invocar o caso fortuito e força
maior como causas de excludente de responsabilidade civil, a maior parte
dos casos de poluição ambiental, quando ocorridos em razão da força da
natureza, como nos desastres em alto mar, ficaria fora da incidência da lei.
15. CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 13ª ed. São Paulo: Atlas, 2019.
Edição Kindle, cap. V
16. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.602.106/PR. Ministro Relator Ricardo Villas
Boas Cueva. DJe 22/11/2017; REsp. 1.615.971/DF. Ministro Marco Aurélio Belizze. DJe
07/10/2016.
17. CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 13ª ed. São Paulo: Atlas,
2019. Edição Kindle, cap. V.
18. MILARE, Edis. Direito do Ambiente. Revista dos Tribunais. 10 ed. São Paulo: Ed. RT, 2015.
p.432.
19. Fato de terceiro, força maior e caso fortuito.
20. MILARE, Edis. Direito do Ambiente. Revista dos Tribunais. 10 ed. São Paulo: Ed. RT, 2015.
p.430
21. CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 13ª ed. São Paulo: Atlas, 2019.
Edição Kindle, cap. V.
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Nesse mesmo sentido, encontra-se um dos doutrinadores mais
renomados do Direito Ambiental, Milaré22, que defende que basta a
demonstração da existência do dano, que o desenlace do risco da atividade
influencia decisivamente para a ocorrência do dano, isto é, não se admitem as
excludentes de responsabilidade civil. Para ele, o poluidor, sob a perspectiva
de uma sociedade solidarista, contribui nem sempre de forma voluntária para
composição do dano ambiental.
Antunes23 explica que prevaleceu a tese no Brasil de responsabilidade
ambiental Civil objetiva, orientada pela Teoria do Risco Integral; todavia,
a “Responsabilidade por risco integral não pode ser confundida com a
responsabilidade por fato de terceiro, que somente tem acolhida em nosso
Direito quando expressamente prevista em Lei”.
Para Antunes24, o direito brasileiro consagra, mesmo em matéria
ambiental, um amplo leque de normas sobre responsabilidades tais, como a
Lei dos Agrotóxicos e a Política Nacional de Resíduos Sólidos25, as quais, pelo
princípio da especialização, deverão ser aplicadas preferencialmente àquela
Responsabilidade ambiental objetiva, prevista na Lei 6.938/198126, sempre
que o fato que tenha dado origem à obrigação esteja disciplinado em uma
norma própria.
Oportuno se torna dizer que a responsabilidade é objetiva, entretanto,
esta não pode ser orientada pela Teoria da do Risco integral na visão de
Cureau27 “na medida em que o que se exclui, no caso da responsabilidade
objetiva por risco integral, não é a responsabilidade, mas o próprio nexo de
causalidade, base da existência do dever de reparação”. O dever de reparar
surge de uma relação de causa e efeito capaz de fazer nascer o dever de
reparação. Se esse nexo de causalidade não está presente, em razão de uma
excludente de nexo de causalidade, não há que se falar em dever reparatório.
O Superior Tribunal de Justiça28 pacificou seu entendimento no sentido
da incidência do risco integral na responsabilidade por dano ambiental.
MILARE, Edis. Direito do Ambiente. 10 ed. São Paulo: Ed. RT, 2015. p.433.
MILARE, Edis. Direito do Ambiente. 10 ed. São Paulo: Ed. RT, 2015. p.562.
MILARE, Edis. Direito do Ambiente. 10 ed. São Paulo: Ed. RT, 2015. p.562.
BRASIL. Lei nº 7.802/2008, de 11 de julho – responsabilidade por danos causados ao meio
ambiente e às pessoas quando da produção, comercialização, utilização, transporte e destinação
das embalagens vazias de agrotóxicos.
BRASIL. Lei 12. 305/2010 – Responsabilidades na Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
Acesos em 16 nov. 2020.
26. BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Política Nacional do Meio Ambiente. Disponível
em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm>. Acesso em:16 nov. 2020.
27. LEUZINGER, Marcia Leuzinger; CUREAU, Sandra. Direito Ambiental. Rio de Janeiro:
Campus Jurídico, 2013, p. 307.
28. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1374284 / MG. Relator: Ministro Luís Felipe
Salomão, DJe 05/09/2014 (julgado pelo rito do art. 543-C) “Em relação a excludente do nexo
causal de culpa exclusiva de terceiro, que em regra, se aplica à responsabilidade objetiva, o
Superior Tribunal de Justiça já reconheceu em matéria de Responsabilidade Civil Ambiental,
22.
23.
24.
25.
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Contudo, há de se observar que os Tribunais Superiores ainda não tiveram
a oportunidade de julgar a responsabilidade ambiental civil nos casos de
Derivação Clandestina, sequer se têm decisões locais, hoje, sobre o tema,
uma vez que o acréscimo de casos aumentou sensivelmente nos últimos anos,
mas não existiu tempo hábil para a resposta do Direito.
Dada a especificidade da conduta criminosa relacionada à derivação
clandestina, há de se pensar em como aplicar o Direito ao caso concreto, uma
vez que o risco foge da álea do negócio e da própria esfera da possibilidade
de controle do empreendedor que, mesmo com o investimento de milhões
por ano em segurança de dutos29, os números deste tipo de crime crescem, já
que se trata de uma questão de segurança pública, que foge do papel social e
poderes do particular.
De modo a analisar a responsabilidade ambiental em matéria de
derivação clandestina, faz-se mister analisar a atividade poluidora, o dano
ambiental e o nexo de causalidade ligando um ao outro.
Como bem pontua Bechara30, o que consta da Política Nacional do
Meio Ambiente como poluidor é o sujeito que provocou o evento poluidor específico;
importante destacar que em nenhum momento a norma está dizendo que a “atividade”
causadora de danos é um empreendimento ou uma atividade econômica. É comum se
associar o dano à atividade, mesmo que ele não tenha sido uma causa natural
ou esperada dessa atividade. Transcreva-se:
O termo “atividade” é rotineiramente empregado de forma genérica,
para se referir a um projeto ou empreendimento (como indústria,
usina hidrelétrica, pecuária etc.).
Mas não é esse o sentido que se deve dar ao termo “atividade
poluidora” invocado pela legislação ambiental. Este, enquanto
elemento da responsabilidade civil objetiva, deve estar associado a um
evento poluidor e não a um projeto ou empreendimento em si.
Dessa forma, para os fins da responsabilidade civil ambiental,
atividade poluidora não é a atividade agrícola (empreendimento),
mas a aplicação do agrotóxico em desacordo com o receituário ou a
supressão da vegetação da Área de Preservação Permanente
(APP) para plantio; não é a mineração (empreendimento)
mas sim o despejo de resíduos químicos in natura nos
rios; não é a usina nuclear (empreendimento),mas sim o
vazamento de substâncias radioativas na atmosfera; não é
a hidrelétrica(empreendimento) mas sim a inundação de
uma área, com destruição da flora, fauna, bens culturais e
povoados etc.
essa excludente deve ser afastada ante a incidência da teoria do risco integral”.
29. ORDONEZ, Ramona. Furto de combustíveis volta a subir em São Paulo em SP e Petrobras
intensifica o combate. O Globo. São Paulo, 20/01/2020. Disponível em: < https://oglobo.
globo.com> Acesso em: 16 nov. 2020.
30. BECHARA, Erica. A responsabilidade civil do poluidor indireto e a obrigação propter rem
dos proprietários de imóveis ambientalmente degradados. Cadernos Jurídicos, São Paulo, ano 20,
nº 48, p. 137-165, Março-Abril/2019, p.140.
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De modo a se determinar se existe um poluidor indireto, faz-se
necessário perquirir o nexo de causalidade da conduta com o dano ambiental,
posto que, como bem define Bechara31: “Não há como determinar que
alguém repare um dano se não o causou ou ao menos contribuiu para sua
concretização. Por isso, o nexo de causalidade é elemento indispensável da
responsabilidade civil”.
Em outra vertente, é importante destacar que a doutrina e a
jurisprudência majoritária, com base em uma interpretação sistemática do
art.14, §1º e do art. 3º, IV da Lei nº 6.93832, entendem que, além de objetiva, a
responsabilidade por danos ambientais é solidária entre os agentes envolvidos
no processo, uma vez que a lei estende a responsabilidade também aos
causadores indiretos do dano, que é aquele que, com sua conduta comissiva ou
omissiva, produziu indiretamente o resultado.
Como bem explicaram Farias & Bim33, em termos processuais, não faz
diferença se o poluidor é direto ou indireto, porque a ação para a reparação
do dano ambiental pode ser proposta contra o poluidor direto, contra o
indireto ou contra ambos, uma vez que se trata de responsabilidade solidária
e litisconsórcio facultativo, segundo posicionamento do Superior Tribunal de
Justiça.
No caso da derivação clandestina, apesar da obviedade, é importante
destacar que a atividade poluidora é trepanação nos dutos de transporte de óleos
e derivados, com o fito de furtar ou roubar o combustível; o poluidor direto
é o agente ou agentes da organização criminosa, que pratica o crime. Assim,
a celeuma recai sobre a responsabilidade de todos que estão indiretamente
ligados ao incidente, por ser o operador do transporte e detentor da licença
ambiental, assim como do proprietário e do possuidor do duto, assim como
proprietário do imóvel, no qual se encontra o duto, ou até mesmo, das demais
pessoas jurídicas que compõem a cadeia.
Hoje, as transportadoras de óleo e derivados, detentoras da licença
ambiental, estão com a tarefa de lidar com o efeito colateral dessa prática
criminosa que é o atendimento da emergência ambiental, o tratamento da
contaminação, o tratamento de eventuais explosões, a perda de fauna e flora
locais e, ainda, o risco à vida humana e o prejuízo do produto furtado.

31. BECHARA, Erica. A responsabilidade civil do poluidor indireto e a obrigação propter rem
dos proprietários de imóveis ambientalmente degradados. Cadernos Jurídicos, São Paulo, ano 20,
nº 48, p. 137-165, Março-Abril/2019, p.140.
32. BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Política Nacional do Meio Ambiente. Disponível
em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm >. Acesso em:16 nov. 2020.
33. FARIAS, Talden Queiroz; BIM, Eduardo Fortunato. O Poluidor Indireto e a Responsabilidade
Civil Ambiental por Dano Precedente. Revista Veredas do Direito, Belo Horizonte, v. 14, n. 28,
p. 127-146, jan./abr. 2017. Disponível em: http://www.domhelder.edu.br/revista/index.php/
veredas/article/view/915 Acesso em: 16 nov. 2020, p. 130.
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Nesse cenário, faz-se mister averiguar se o transportador e demais
membros dessa cadeia, realmente, poderiam se enquadrar como poluidores
indiretos. Para tanto, há de se perquirir inicialmente se existiu omissão por
parte do transportador, de descumprimento de algum dever de cuidado
que tenha aptidão para causar dano ambiental, não se trata de analisar culpa,
mas especificamente se existe o nexo de causalidade entre a sua conduta e o
resultado que ele deveria impedir mediante o descumprimento de seu dever.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a existência
do poluidor indireto no caso que julgou, porque a conduta omissiva daquele
caso específico possibilitou o dano causado posteriormente34.
Ademais, há de se ter em conta a posição do Superior Tribunal de
Justiça expressa na Súmula 623: “As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/
ou do proprietário possuidor anterior, à escolha do credor”.
Conforme bem observado por Farias & Bim35, a jurisprudência
reconhece o nexo de causalidade e imputa a responsabilidade ambiental ao
poluidor indireto, aquele que falhou no dever de fiscalizar e reconhece como
uma obrigação propter rem. No caso da falha do dever de fiscalizar, o dano
ocorre posteriormente à falha, não antes, mas no caso da obrigação propter
rem, o dano já ocorreu quando da aquisição.
Nesse mesmo sentido, Farias & Bim, quando tratam do poluidor
indireto e a responsabilidade ambiental propter rem, frisam que:
(...) mesmo nos casos de responsabilidade propter rem, há
sempre um descumprimento do dever de cuidado (culpa),
uma vez que o bem pode não ser adquirido ou ser recusado,
quando proveniente de herança ou doação, se nele houver
passivo ambiental.

Bechara36 defende que a responsabilidade ambiental propter rem não
está relacionada à responsabilidade ambiental civil do poluidor indireto, mas,
sim, ao simples fato de ser proprietário, o que impõe ao sujeito o dever de
garantir a função social da propriedade, isto é, a manutenção dos elementos
naturais da propriedade e a recomposição dos elementos perdidos por conta
de atividade ou fenômenos naturais, o que seria um atributo da propriedade.
34. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no AREsp 224.572/MS, Relator Ministro
Humberto Martins, DJe 11/10/2013. “o poluidor indireto era o proprietário do imóvel, que, ao não
fiscalizar o uso desse imóvel, possibilitou que o locatário poluísse o ambiente com ruídos sonoros,
isto é, que terceiro o usasse para causar danos a outrem.
35. FARIAS, Talden Queiroz; BIM, Eduardo Fortunato. O Poluidor Indireto e a Responsabilidade
Civil Ambiental por Dano Precedente. Revista Veredas do Direito, Belo Horizonte, v. 14, n. 28,
p. 127-146, jan./abr. 2017. Disponível em: <http://www.domhelder.edu.br>. Acesso em: 16
nov. 2020, p.135.
36. BECHARA, Erica. A responsabilidade civil do poluidor indireto e a obrigação propter rem dos proprietários
de imóveis ambientalmente degradados. Cadernos Jurídicos, São Paulo, ano 20, nº 48, p. 137-165,
Março-Abril/2019, p.160.
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Os institutos não se confundem, pois, a obrigação propter rem
deriva de um direito real estabelecido sobre determinado
bem enquanto que a responsabilidade civil ambiental tem
origem na ocorrência de um dano e na constatação do nexo
de causalidade entre a atividade desenvolvida por alguém,
de forma direta ou indireta a esse dano.
(...)
Disso resulta que o descumprimento das obrigações ambientais pelos
locatários/possuidores de uma propriedade, que não retirarem do
imóvel as características ambientais que a lei determina que sejam
mantidas, não gerará consequências jurídicas para o proprietário com
fundamento na obrigação propter rem, mas apenas aos causadores
do dano ambiental (no caso, os locatários ou possuidores). (Grifo
nosso)

Importante ressaltar que a responsabilidade objetiva não dispensa a
comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano ambiental,
como bem salientado por Farias & Bim37 o nexo causal é considerado a parte
mais frágil da responsabilidade civil ambiental; contudo, “isso não autoriza
o intérprete a criá-lo a seu bel-prazer, visando trazer sua concepção de
responsabilidade civil adequada à tutela do meio ambiente”.
Para Milaré38, quem exerce atividade de risco deverá fazê-lo com
segurança de forma que não cause dano a ninguém, sob pena de responder
independente de culpa; de tal modo, para ele, existe o dever de segurança,
assim como a falha no dever de segurança geraria a “contribuição” para o
dano do poluidor indireto.
No Direito Civil, existem várias teorias sobre o nexo de causalidade,
nesse sentido, Bechara39 sintetiza bem a ideia principal das teorias mais famosas
e adotadas. Transcreva-se:
Em apertada síntese: i) a teoria da equivalência dos
antecedentes - a mais aceita pelos doutrinadores ambientais
– não distingue causa da condição, de sorte que tudo que
contribuir para o resultado danoso será considerado causa
do evento; ii) a teoria da causalidade adequada sustenta
que nem todas as causas contribuem para o evento
danoso estabelecem o nexo causal entre a atividade e o
dano, mas somente as que forem adequadas à produção
do resultado, sendo considerada a causa adequada aquela
que normalmente leva ao resultado danoso, e iii) a teoria
37. FARIAS, Talden Queiroz; BIM, Eduardo Fortunato. O Poluidor Indireto e a Responsabilidade
Civil Ambiental por Dano Precedente. Revista Veredas do Direito, Belo Horizonte, v. 14, n. 28, p.
127-146, jan./abr. 2017.Disponível em: <http://www.domhelder.edu.br/revista/index.php/
veredas/article/view/915>. Acesso em: 16 nov. 2020.
38. MILARE, Edis. Direito do Ambiente. Revista dos Tribunais. 10 ed. São Paulo: Ed. RT, 2015.
P.432
39. BECHARA, Erica. A responsabilidade civil do poluidor indireto e a obrigação propter rem dos proprietários
de imóveis ambientalmente degradados. Cadernos Jurídicos, São Paulo, ano 20, nº 48, p. 137-165,
Março-Abril/2019. p.140.
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dos danos diretos e imediatos, adotada pelo Código Civil,
admite o nexo causal apenas quando o dano é efeito
necessário de certa causa.
Apesar de tantas teorias já conhecidas e exploradas, muitos
doutrinadores reputam que as teorias sobre o nexo causalidade
aplicadas ao Direito Civil não servem adequadamente ao Direito
Ambiental. (Grifo nosso)

Para alguns doutrinadores, por exemplo, como Milaré40, adota-se a
teoria da equivalência dos antecedentes, ou seja, o fato de existir a atividade no
mundo gera o dever de indenizar, não se distingue causa da condição. Então,
não importa se teve ou não dever de cuidado, porque, no fim, responde de
qualquer forma, o que não parece ser o comportamento que o Direito visa
incentivar em sociedade.
Em outra vertente, Antunes observa que o poluidor indireto é um dos
temas mais controvertidos do Direito Ambiental e que a excessiva ampliação
do conceito de poluidor indireto pode implicar na não responsabilização
do poluidor direto, haja vista que a responsabilidade se transferirá
automaticamente para aqueles que detenham maiores recursos econômicos,
o que feriria a real finalidade do Direito Ambiental. Transcreva-se:
A imposição da responsabilidade por danos tem como um
dos seus fundamentos estabelecer uma pressão econômica
sobre o causador do dano, de forma que a atitude
preventiva seja mais racional do ponto de vista econômico
do que deixar à sorte a prevenção dos danos. Assim, se faz
necessário, que aquele que tenha investido na prevenção
de danos possa ter sua responsabilidade reduzida em
relação àquela do agente que não se preocupa com medidas
preventivas. Com efeito, estabelecer a mesma obrigação
de reparação independentemente do nível concreto
de culpa envolvido, é, em minha opinião, incentivar o
descompromisso com a prevenção, pois qualquer que seja
a medida preventiva adotada, ela terá pouca repercussão na
diminuição dos efeitos financeiros que possa recair sobre o
poluidor indireto41.

Ao aplicar essa teoria da equivalência dos antecedentes, sem fazer uma
análise orientada pelo objetivo da norma, tem-se por efeito a responsabilização
de qualquer agente com algum tipo de relação jurídica com o poluidor, dessa
forma, por exemplo, poder-se-ia chegar até mesmo ao consumidor da gasolina
adulterada na bomba.
Sampaio42, quando trata da responsabilidade civil ambiental objetiva,
entende que não há nexo entre ação do agente indireto, quando ele cumpre
40. MILARE, Edis. Direito do Ambiente. Revista dos Tribunais. 10 ed. São Paulo: Ed. RT, 2015.
p.437.
41. MILARE, Edis. Direito do Ambiente. 10 ed. São Paulo: Ed. RT, 2015. p.562.
42. SAMPAIO, Romulo S. da Rocha. Responsabilidade Civil ambiental das instituições financeiras. Rio de
Janeiro: Campus Jurídico, 2013, p. 22.
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com os deveres legais de controle do risco e do dano, isto é, quando agiu com
o dever de cuidado, porque o empreendedor teria rompido com o nexo de
causalidade do dano.
Para Bechara43, a Teoria que é mais condizente com a responsabilidade
ambiental objetiva indireta é a Teoria da norma violada, que decorre de um
dever de segurança. Transcreva-se:
Quando a norma jurídica impõe um dever de segurança,
o faz para evitar determinado dano, donde se conclui
que, havendo a violação do dever de segurança (portanto,
a violação da norma) e ocorrendo um dano que o
cumprimento deste dever de segurança poderia evitar,
estabelece-se o nexo de causalidade entre eles. Temse, com isso, que a relação de causa e efeito é dada pela
norma jurídica violada e não pela contribuição fática ou
naturalística do agente para o dano (já que esta, em regra,
acaba alcançando apenas o causador direto do dano).
(...)
Mas se a norma for violada e o ato violador contribuir
para um dano que ela não pretendia impedir, então não se
estabelecerá o nexo de causalidade.

Ocorre que a atividade de transporte de combustível no Brasil é
densamente regulada pela Agência Nacional do Petróleo, Biocombustíveis e
Gás Natural – ANP, assim como pelos órgãos ambientais e órgãos reguladores
de transporte rodoviário, cada uma na medida de sua competência e atribuições.
Atenta-se ao fato de que, em regra, esses empreendedores, ao exercerem suas
atividades, investem na segurança de dutos, seguindo a regulamentação do
setor, sob risco de serem penalizados com altas multas e até mesmo com o
embargo da atividade, o que poderia causar um prejuízo de milhões.
Não bastasse, em regra, o devido cumprimento das obrigações legais
de segurança de dutos e transporte do setor, dada a nova realidade das
derivações clandestinas no Brasil, estas empresas estão investindo alto, para
além das obrigações regulamentares. Nesse sentido, uma das empresas do
setor anunciou em 2019 um programa de combate à derivação clandestina,
investindo neste um valor de R$ 150 milhões, conforme anunciado no O
Globo44, veículo de grande circulação.
Importante observar, que no momento do cálculo do risco de um duto,
faz-se pensando por exemplo das tábuas de chuvas, frequência de raios, taxa
de ocupação, risco de invasão da faixa de dutos, meios existentes para os
problemas recorrentes, todos esses fatos são calculados na análise do risco
43. BECHARA, Erica. A responsabilidade civil do poluidor indireto e a obrigação propter rem dos proprietários
de imóveis ambientalmente degradados. Cadernos Jurídicos, São Paulo, ano 20, nº 48, p. 137-165,
Março-Abril/2019, p.146.
44. ORDONEZ, Ramona. Furto de combustíveis volta a subir em São Paulo em SP e Petrobras
intensifica o combate. O Globo. São Paulo, 20/01/2020. Disponível em: < https://oglobo.
globo.com> Acesso em: 16 nov. 2020.
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do duto, ou seja, a força maior e o caso fortuito são levados em consideração
nesse cálculo, assim como nas medidas protetivas exigidas pelos órgãos
ambientais e Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
- ANP para a segurança de dutos. Todavia, quando se trata de derivação
clandestina, não se tem previsibilidade, não se tem controle, porque depende
do animus dos agentes das organizações criminosas, da capacidade de resposta
do Estado, o que varia de país para país, ou seja, não é possível construir uma
taxa de resposta do Estado ou a probabilidade de frequência, como se faz
com chuvas, terremotos, até mesmo invasões etc.
Assim, no caso concreto, poderá existir uma tendência automática e
apaixonada dos tribunais de aplicação da Súmula 623 do Superior Tribunal
de Justiça para atribuir a responsabilidade da derivação clandestina ao
transportador ou proprietário/possuidor do duto ou caminhão, pelos danos
causados pela derivação clandestina. Entretanto, como se verifica, há uma
dificuldade de reconhecimento do nexo causal, posto que não existe conduta
comissiva ou omissiva das empresas nestes casos, pois estes cumpriram
todos os seus deveres legais e, ainda, em alguns casos, foram além do exigido
regularmente. Sendo assim, é altamente duvidosa a existência do nexo causal.
Estar-se-ia admitindo a responsabilização do empreendedor somente pela
existência do empreendimento.
Ademais, há de ter em conta que se trata de serviço essencial de
abastecimento nacional, pois não se tem hoje, com a tecnologia disponível de
mercado, a possibilidade de descontinuidade do serviço.
Sobre o tema, há recente precedente do Superior Tribunal de Justiça,
mais conhecido como precedente do caso Vicuña45, no qual o Tribunal parece
ter flexibilizado o paradigma da solidariedade em matéria ambiental e da aplicação
do conceito de poluidor indireto a depender do caso concreto, especificando alguns
requisitos para a responsabilização do poluidor indireto, Transcreva-se:
(...) 4. Em que pese a responsabilidade por dano ambiental
seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral),
faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a
demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o
resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo
ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador.
5. No caso, inexiste nexo de causalidade entre os danos ambientais
(e morais a eles correlatos) resultantes da explosão do navio Vicuña
e a conduta das empresas adquirentes da carga transportada pela
referida embarcação.
6. Não sendo as adquirentes da carga responsáveis diretas
45. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1596081/PR. Relator: Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, DJe 22/11/2017 (julgado pelo rito do art. 543-C) “Em relação a excludente do
nexo causal de culpa exclusiva de terceiro, que em regra, se aplica à responsabilidade objetiva,
o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu em matéria de Responsabilidade Civil Ambiental,
essa excludente deve ser afastada ante a incidência da teoria do risco integral”.
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pelo acidente ocorrido, só haveria falar em sua responsabilização – na
condição de poluidora indireta - acaso fosse demonstrado: (i) o
comportamento omissivo de sua parte; (ii) que o risco de explosão na
realização do transporte marítimo de produtos químicos adquiridos
fosse ínsito às atividades por elas desempenhadas ou (iii) que
estava ao encargo delas, e não da empresa vendedora, a contratação
do transporte da carga que lhes seria destinada.(grifo nosso)

Assim, a despeito da existência da Súmula 623 do Superior Tribunal de
Justiça, no sentido das obrigações ambientais possuírem natureza propter rem,
esse precedente do Tribunal pondera o disposto na referida súmula e reforça
o entendimento de que, mesmo ante a responsabilidade objetiva orientada
pelo risco integral, não se dispensa o nexo de causalidade.

1.3 DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NOS CASOS
DE DERIVAÇÃO
O Art. 37, § 6º46, da Constituição, trata da responsabilidade civil do
Estado, segundo Cavalieri47, refere-se tanto à atividade comissiva quanto
à omissiva do Estado, pois o texto constitucional não faz nenhum tipo de
distinção; logo, não cabe ao intérprete fazê-lo. O ato ilícito não se apresenta
sempre com o elemento subjetivo (culpa), há também o ato ilícito, que se
traduz na mera contrariedade entre a conduta e o dever jurídico imposto pela
norma, sem qualquer referência ao elemento subjetivo ou psicológico, e que
serve de fundamento para toda a responsabilidade objetiva. Sendo assim, o
Estado pratica ato ilícito não só por comissão (responsabilidade objetiva),
mas também quando deixa de agir, quando tinha o dever de fazer (omissão).
A omissão do Estado merece uma digressão, pois a jurisprudência
pátria fez uma construção pela qual diferencia a omissão genérica do Estado
e a omissão específica do Estado.
Na omissão genérica, o Estado responde por culpa na modalidade
de responsabilidade subjetiva, por outro norte, na omissão específica, existe
um dever individualizado de agir; logo será a responsabilidade objetiva. A
omissão específica pressupõe um dever especial de agir do Estado, que, se
assim não o faz, a omissão é causa direta e imediata de não se impedir o

46. BRASIL, Constituição da República. 1988 “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: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (...)§ 6º As pessoas
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
47. CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 13ª ed. São Paulo: Atlas, 2019.
Edição Kindle, cap. IX.
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resultado danoso e a responsabilidade será objetiva, como decidiu o Superior
Tribunal de Justiça 48.
Em matéria de segurança pública, pela jurisprudência, em regra, existe
um dever legal geral de agir do Estado, e sua omissão pode concorrer para
o resultado, mas, ainda assim, seria, em regra, uma omissão genérica, na
visão de Cavalieri49. Nesse assunto, os Tribunais utilizam-se do Princípio da
Reserva do Possível. Na omissão específica, o Estado tem a obrigação de
evitar o dano.
No caso da trepanação de dutos com consequente dano ambiental,
pode-se pensar em uma omissão específica do Estado, mas se deve
considerar a extensa malha de dutos no Brasil, a consequente probabilidade
de ter trepanação em inúmeras partes da malha e o envolvimento do crime
organizado. Todavia, polícia investigativa, repressiva e judiciária são funções
típicas do poder público, cabendo o seu exercício à administração pública
direta e aos órgãos previstos no art. 14450, da Constituição da República,
sendo o poder público detentor desse poder-dever.
Em matéria ambiental, a segunda Turma do Superior Tribunal de
Justiça – STJ51 fez uma diferenciação importante acerca da omissão em matéria
de direito ambiental, neste acórdão o Tribunal entendeu que o dever de
fiscalização ambiental seria um caso de omissão específica por interpretação
normativa e, como tal, o Estado poderia responder pela responsabilidade
objetiva e solidária ao poluidor direto. Entretanto, o Estado, no título
executivo, é colocado “como devedor-reserva”, só ser convocado a quitar a
dívida se o degradador original, direto ou material (= devedor principal) não
o fizer, assegurando, sempre, o direito de regresso.
Transcreva-se parte do acordão de modo a elucidar o tema:
4. Qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador,
público ou privado, no Direito brasileiro a responsabilidade civil pelo
48. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1596081/PR. Relator: Relator Mauro Campbell,
DJe 17/04/2012.
49. CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 13ª ed. São Paulo: Atlas, 2019.
Edição Kindle, cap. IX.
50. BRASIL. Constituição da República. 1988 “§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa”.
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida
para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através
dos seguintes órgãos:
I - polícia federal;
II - polícia rodoviária federal;
III - polícia ferroviária federal;
IV - polícias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.
51. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 107741/SP. Relator: Relator Herman Benjamin,
DJe 16/12/2010.
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dano ambiental é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo
regida pelos princípios do poluidor-pagador, da reparação in integrum,
da prioridade da reparação in natura, e do favor debilis, este
último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do
acesso à Justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus
da prova em favor da vítima ambiental. Precedentes do STJ.
5. Ordinariamente, a responsabilidade civil do Estado, por omissão,
é subjetiva ou por culpa, regime comum ou geral esse que, assentado
no art. 37 da Constituição Federal, enfrenta duas exceções principais.
Primeiro, quando a responsabilização objetiva do ente público decorrer
de expressa previsão legal, em microssistema especial, como na proteção
do meio ambiente (Lei 6.938/1981, art. 3º, IV, c/c art. 14, § 1º).
Segundo, quando as circunstâncias indicarem a presença de um
standard ou dever de ação estatal mais rigoroso do que aquele que
jorra, consoante a construção doutrinária e jurisprudencial, do texto
constitucional.
6. O dever-poder de controle e fiscalização ambiental
(= dever-poder de implementação), além de inerente
ao exercício do poder de polícia do Estado, provém
diretamente do marco constitucional de garantia dos
processos ecológicos essenciais (em especial os arts. 225,
23, VI e VII, e 170, VI) e da legislação, sobretudo da Lei da
Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/1981, arts.
2º, I e V, e 6º) e da Lei 9.605/1998 (Lei dos Crimes e Ilícitos
Administrativos contra o Meio Ambiente)
(...)
8. Quando a autoridade ambiental “tiver conhecimento de infração
ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante
processo administrativo próprio, sob pena de co-responsabilidade”
(art. 70, § 3°, da Lei 9.605/1998, grifo acrescentado). (Grifo
nosso)

Esse entendimento do STJ tem por base o art. 225 da Constituição,
pelo qual todos devem partilhar a responsabilidade material, inclusive, o
Poder Público e a coletividade. Por outro lado, o Poder Público tem a benesse
da execução subsidiária, de modo a não penalizar a própria sociedade, quem
paga as contas públicas.
Esse entendimento mutadis mutandis poderia ser pensado para a
aplicação nos casos de derivação clandestina para o empreendedor, contudo,
não se tem nenhum caso julgado pelos tribunais, pelos quais possa se ter um
parâmetro de aplicação.

2 DERIVAÇÕES CLANDESTINAS NO MÉXICO
A despeito de serem sistemas jurídicos distintos, é salutar verificar
como a jurisprudência de outros países está decidindo sobre o tema, uma vez
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que o problema é o mesmo e pode-se aprender ou tirar lições das experiências
de outros países.
A situação das derivações clandestinas no México não é recente, mas
se agrava ano a ano, em 2018, o número de derivações clandestinas por mês era de
1258 ocorrências, segundo dados do Workshop Combustível Brasil, realizado
pelo Mistério de Minas e Energia52. O país passou por alguns acidentes graves
envolvendo derivação clandestina. Em 2019, em uma cidade bem próxima da
capital do México, houve uma derivação clandestina que, além de provocar
a contaminação ambiental, provocou uma explosão, que matou 90 pessoas e
deixou 50 feridos. Em 2010, em um acidente semelhante, foram 29 pessoas
mortas53.
O caso ficou tão grave no México, que o combate à derivação
clandestina foi além dos esforços da estatal Pemex e da polícia local, e, em
2018, foi feito um plano de governo anunciado pelo presidente da república,
dada a gravidade da situação54.
A medida foi uma resposta necessária para fazer frente à crescente
violência, corrupção e operacionalização do crime organizado, associado às
derivações clandestinas, caminho pelo qual o Brasil, infelizmente, começa a
trilhar.
As decisões no México até o ano de 2017 atribuíam à estatal Petrolífera
PEMEX a responsabilidade ambiental civil de recomposição da área atingida
em litisconsórcio com os possuidores e proprietários da área.
Pela legislação mexicana, a responsabilidade civil ambiental admite caso
fortuito e força maior, como excludentes do nexo de causal, mas não admite
a excludente de fato de terceiro. Assim, as decisões judiciais e administrativas
sobre responsabilidade civil ambiental eram no sentido de a PEMEX ser
responsabilizada civilmente pelo dano ambiental nos casos de derivação
clandestina.
A estatal, não conformada com a situação, alegava em juízo, que o dano
era resultado de atividade de terceiro e esse resultado não seria uma falta de
manutenção.
Por fim, a Suprema Corte de Justicia de La Nación, dada à peculiaridade das
derivações clandestinas e uma construção integrativa das Normas Mexicanas,
entendeu pela inexistência de nexo causal, porque a PEMEX não teria
52. WORKSHOP COMBUSTÍVEL BRASIL. MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2019,
Brasília. Combate à sonegação e à adulteração de combustíveis. Disponível em: < ttp://www.mme.gov.
br> Acesso em: 20 nov. 2020.
53. OLIVEIRA, Luiz F. S. de Oliveira. Mais de 90 mortos e 50 feridos na explosão/incêndio decorrente
do grande derrame de gasolina no México. Associação Brasileira de análise de Risco Segurança de
processo e confiabilidade. Recife, 21/01/2019. Disponível em: http://www.abrisco.com.br
Acesso em: 20 nov. 2020.
54. NOVOA, María. Huachicol y el desabasto de justicia. Mexico Evalua, 26/02/2019. Disponível
em: < http://www.mexicoevalua.org>. Acesso em: 20 nov. 2020.
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contribuído para o dano e, portanto, não poderia ser responsabilizada. Assim,
a reparação ambiental deveria ser custeada pelo fundo ambiental55.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A derivação clandestina, bem como as atividades ilegais decorrentes
dessa prática, tal como a adulteração de combustíveis e revenda do produto
adulterado, são uma das atividades ilícitas mais rentáveis no mundo. Essa alta
capacidade de enriquecimento ilícito associada à derivação clandestina vem
atraindo cada vez mais a atuação de grupos paramilitares e o narcotráfico para
essa prática delitiva, tornando complexo o seu combate.
O exemplo do México deixou claro que a derivação clandestina não
é de fácil solução, pois não se pode exigir do particular (empreendedor) que
acabe com esse tipo de crime e, por isso, é necessário um grande esforço
institucional governamental no seu combate, sob pena de se ter no Brasil casos
como os do México, com dezenas de mortes e grandes acidentes ambientais.
A derivação clandestina é um problema de segurança pública, que
foge do possível gerenciamento pelo empreendedor, pois necessariamente
depende de uma atuação estatal para investigar e reprimir essa conduta ilícita.
A transferência integral desse risco para as empresas vítimas, que
atuam no segmento de movimentação e transporte de petróleo, gás natural,
seus derivados e biocombustíveis, é de discutível legalidade, como restou
demonstrado ao longo deste artigo. Ademais, tende a desestimular esse
estratégico setor logístico, acarretando grandes prejuízos para a economia e
ao abastecimento energético do país, além de reduzir a competitividade do
país no mercado internacional.
Dentro deste cenário, o presente artigo teve por objetivo trazer as
teorias existentes sobre a responsabilidade civil ambiental que poderiam, em
tese, subsidiar a aplicação do dano ambiental ao caso concreto da derivação
clandestina.
Após o exposto, não existe dúvida de que a atividade poluidora é a
derivação clandestina nos dutos de transporte de óleos e derivados, com o
fito de furtar ou roubar o combustível e que o poluidor direto é o agente ou
agentes da organização criminosa, que pratica o crime.
Como restou demonstrado, o grande embate jurídico se dará acerca da
extensão da definição do poluidor indireto e a existência do nexo causal, bem
como sobre a responsabilidade ambiental propter rem, definida na súmula 263
do Superior Tribunal de Justiça.
Não se pode olvidar que o meio ambiente ecologicamente equilibrado
é um direito fundamental de todos e, como tal, deve ser preservado, portanto,
55. PEMEX FUE AMPARADA POR LA CORTE. La politicaonline, Cidade del Mexico,
24/07/2020. Disponível em: https://www.lapoliticaonline.com. Acesso em: 20 nov. 2020.
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deve existir a reparação integral ambiental, sob pena de se penalizar as
presentes e futuras gerações; contudo, esse peso não deveria apenas quedar-se
para as empresas vítimas da derivação clandestina pela ausência de mecanismo
efetivos da sociedade para lidar com esse grave problema.
As empresas, vítimas da derivação clandestina, que além do prejuízo
de milhões com a reparação do duto e da carga perdida, não deveriam ter
de arcar integralmente com o ônus da reparação dos danos ambientais,
decorrentes dessa ação, seja porque existe uma forte construção doutrinária
e jurisprudencial construída ao longo dos anos, que parece não acolher essa
responsabilidade destituída de nexo causal, seja porque mais esse ônus pode
inviabilizar a atividade e prejudicar o abastecimento nacional e a economia.
Neste diapasão, foi analisada a reponsabilidade civil ambiental do
Estado e, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Estado em
termos de matéria de fiscalização ambiental responde de forma objetiva,
solidária e ilimitada. Isto é, não se faz a diferenciação por omissão específica
ou genérica. Por esse entendimento, o Estado responde objetivamente, direta
ou indiretamente, de forma solidária pelo dano ambiental que der causa, mas
sob o regime de execução judicial subsidiária. Embora esse precedente do
STJ trate do poder-dever de fiscalização ambiental, mutatis mutandis, poderse-ia aplicar aos casos de poder-dever da polícia investigativa, repressiva e
judiciária.
Logo, esse precedente poderia ser aplicado à derivação clandestina,
uma vez que ambos os casos tratam de poder-dever do estado de proteção
ambiental em diferentes formas.
Ademais, não se pode olvidar que existe a receptação de toda a carga
furtada/roubada por estabelecimentos, que são, muitas vezes, regularizados
e licenciados e, ainda assim, atuam de forma contrária ao disposto da licença
ambiental por falta de fiscalização ambiental. Isto é, a depender do caso
concreto, pode-se encontrar falha da prestação da polícia investigativa e
repressiva, bem como da fiscalizatória.
Por não existir até o momento nenhum precedente sobre derivação
clandestina na seara da responsabilidade ambiental cível, não se tem, hoje,
uma resposta para onde se caminhará a jurisprudência pátria; todavia,
independentemente dessa resposta, certo é que se deve trazer à baila o tema,
até mesmo pensar em uma possível legislação específica para o caso tão
peculiar, como é a derivação clandestina, dado o seu alto potencial de impacto
para as empresas vítimas, para a sociedade e para a economia do país.
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CAPÍTULO

9

A cota de reserva ambiental
(CRA): aspectos conceituais e
funcionalidade no atual regime
jurídico
BRUNO CAMPOS SILVA

INTRODUÇÃO
A necessidade de se proteger e conservar o meio ambiente trouxe
uma variedade de instrumentos aptos a tutelar, de maneira eficiente, os bens
ambientais (finitos), inclusive dotados de caráter econômico e, dentre eles, as
Cotas de Reserva Ambiental - CRA’s (antigas Cotas de Reserva Florestal).
O presente artigo visa trazer à discussão aspectos inerentes às CRA’s,
tais como: (i) os seus aspectos conceituais; (ii) a sua funcionalidade no sistema
jurídico e (iii) o noviço posicionamento do STF em relação à sua aplicabilidade
em prol do meio ambiente - identidade ecológica e segurança jurídica.

1 A CRA E A SUA FUNCIONALIDADE
A Cota de Reserva Ambiental (CRA), antiga Cota de Reserva Florestal,
afigura-se relevante instrumento de proteção ao meio ambiente, em especial
às áreas de vegetação nativa, trazendo, por certo, vantagens às pessoas
envolvidas na preservação/conservação do bem ambiental.
A ideia central das “cotas” originou-se da importante e obrigatória
necessidade de efetiva implementação (rectius: instituição) das Reservas
Florestais Legais (RFL’s) nas propriedades rurais do país.
Segundo Marcelo Abelha Rodrigues:
[...] Para entender a Cota de Reserva Ambiental (CRA)
é preciso lembrar que o Código Florestal impõe o dever
jurídico de que todas as propriedades rurais brasileiras
conservem uma porcentagem da referida propriedade com
uma cobertura de vegetação nativa sob o nome de Reserva
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Florestal. A Área de Reserva legal tem um percentual
diferenciado da propriedade com a região e o bioma onde
a propriedade se situa. Pode ser de 20 a 80% o percentual
de Reserva Legal1.

Nesse cenário, da “obrigatoriedade” de se instituir e preservar/conservar
Reservas Legais em percentuais exigidos por lei, existem propriedades que
possuirão quantidade além da exigida, e aquelas que não possuirão a quantidade
necessária ao cumprimento da obrigação exigida, ou seja, necessitarão de uma
“complementação”, ou melhor, de uma “compensação”2.
Em ambos os casos, se houver superávit (além do exigido por lei) ou
déficit (aquém do exigido por lei), as partes poderão fazer uso das CRA’s.
Então, estabelece-se uma interessante relação de utilização das CRA’s,
qual seja: (i) aquele que pretende fornecer (vender) a cota; e (ii) aquele que pretende
adquirir (comprar) a cota para suprir uma deficiência na sua propriedade.
A CRA traz inconteste benefício econômico aos proprietários3de
imóveis com superávit de vegetação nativa (superior ao percentual exigido por
lei - p. ex., na região Sudeste a exigência é de 20% e o proprietário possui
40%, ou seja, 20% a mais), sem que isso possa isentá-los da obrigação de
preservação da área de vegetação nativa relativa à CRA4.
1.
2.

3.

4.

RODRIGUES, Marcelo Abelha. Proteção jurídica da flora. Salvador: Editora JusPodivm, 2019, p.
289-290.
Marcelo Abelha Rodrigues afirma o seguinte: “[...] Nesse cenário, é preciso dizer que há
propriedades rurais que têm déficit e outras que têm superávit de áreas com cobertura de
vegetação nativa, motivo pelo qual permite-se que o proprietário em déficit adquira cotas de
reserva legal de quem tem um superávit. Assim, um proprietário compensa a sua deficiência e
o outro lucra com o seu excesso. Esse comércio de compensação de reserva legal pode ser feito
de várias formas e uma delas é, justamente, a cota de reserva ambiental. Tentando ser mais
didático imagine uma propriedade rural “A” situada na região sudeste que exige 20% de reserva
legal, mas que possua no seu imóvel o total de 30% de vegetação nativa na sua área de Reserva
Legal. Ele poderá instituir CRAs nos 10% excedentes que poderão ser comercializados com
algum outro proprietário que não tenha o mínimo percentual exigido por lei”. (RODRIGUES,
Marcelo Abelha. Proteção jurídica da flora. Salvador: Editora JusPodivm, 2019, p. 290).
Na lei, não há expressa alusão ao possuidor, o que, poderia gerar dúvidas, entretanto, nesse
aspecto, esclarece Vladimir Polízio Júnior (anterior ao Decreto n. 9.640/2018): “[...] Dessarte,
equívoca a preferência pelos proprietários em detrimento também dos possuidores, pois
é certo que apenas da proteção ao meio ambiente dos imóveis de ambos decorre melhor
garantia ao direito de todos ao equilíbrio do ecossistema. Tanto que no § 4º do art. 44 desta
lei ambos se equivalem. Assim, a adequada leitura do dispositivo, sob o prisma do art. 225 da
CF, importa considerar proprietário sinônimo de possuidor”. (POLÍZIO JÚNIOR, Vladimir.
Novo código florestal: comentado, anotado e comparado. São Paulo: Rideel, 2012, p. 164). Em
razão da omissão do legislador, parece ser este também o posicionamento de Ana Luiza G.
Campos. As cotas de reserva ambiental (CRA’s): discussões sobre o seu regime jurídico, seus
desafios e suas potencialidades. (NUSDEO, Ana Maria de Oliveira; TRENNEPOHL, Terence
(Coordenação). Temas de direito ambiental econômico. São Paulo: RT, 2019, p. 188.
RODRIGUES, Marcelo Abelha. Proteção jurídica da flora. Salvador: Editora JusPodivm, 2019,
p. 294-295: “[...] É simples imaginar alguns problemas envolvendo a compensação de reserva
legal numa propriedade Y por meio de CRAs adquiridos de uma propriedade X. O mais
evidente é saber quem deve zelar pela reserva legal de Y que está fisicamente contida na
X? A lei esclarece, logicamente, impondo o dever àquele em favor de quem foi emitida a
CRA, pois é referente à área de sua propriedade que ela foi emitida. Daí porque cabe ao
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Ao analisar a funcionalidade da Cota de Reserva Ambiental (CRA), Édis
Milaré traz a seguinte conclusão:
[...] Nesse sentido, as áreas providas de vegetação nativa,
antes consideradas apenas como um ônus ao proprietário
rural, transformam-se em verdadeiras ‘moedas verdes’,
passíveis de serem intercambiadas com aqueles proprietários
que se encontram em déficit com suas obrigações florestais,
notadamente relacionadas à instituição da Reserva Legal5.

Há evidente negócio jurídico entre os proprietários/possuidores de áreas
rurais com superávit e o órgão ambiental responsável pela emissão das CRA’s,
as quais após emitidas, serão disponibilizadas em bolsas de mercadorias para
efetiva comercialização.
Com isso, diante da autonomia da vontade (rectius: autonomia privada) das
partes que poderão dar ou não início ao processo administrativo para, ao
final, viabilizar a emissão da CRA e efetiva comercialização, há de se falar em
incidência do princípio da “força obrigatória” dos contratos (pacta sunt servanda),
apesar de o legislador contemplar hipóteses de cancelamento (voluntário,
involuntário e sanção)6 das CRA’s (ex vi do art. 50, do CFlo regulamentado
pelo Decreto n. 9.640/2018);7 o que, por certo, trará segurança jurídica à
relação estabelecida pelo mercado entre as partes - (i) o proprietário/possuidor com
superávit de reserva; e (ii) o proprietário/possuidor com déficit de reserva.
E mais, quem adquire a CRA é terceiro de boa-fé (aquele, o proprietário/
possuidor com déficit de vegetação nativa em sua área rural - com passivo
ambiental); portanto, se houver o cancelamento da CRA (ex vi do art. 50, CFlo
regulamentado pelo art. 22, Decreto n. 9.640/2018), deverá ser devidamente
ressarcido pelo proprietário/possuidor da área vinculada à CRA (aquele que
estabeleceu relação com o órgão ambiental para a emissão da cota),8 em

5.
6.
7.
8.

proprietário do imóvel rural em que se situa a área vinculada à CRA a responsabilidade plena
pela manutenção das condições de conservação da vegetação nativa da área que deu origem ao
título. A transmissão inter vivos ou causa mortis do imóvel não elimina nem altera o vínculo
de área contida no imóvel à CRA”.
MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 11. ed. São Paulo: RT, 2018, p. 1159.
Verificar: POLÍZIO JÚNIOR, Vladimir. Novo código florestal: comentado, anotado e comparado.
São Paulo: Rideel, 2012, p. 175.
RODRIGUES, Marcelo Abelha. Proteção jurídica da flora. Salvador: Editora JusPodivm, 2019, p.
295.
Paulo de Bessa Antunes, antes mesmo da regulamentação da matéria pelo Decreto n.
9.640/2018, manifestou: “[...] A CRA é um título nominativo cujo destino é suprir passivos
ambientais, haja vista que é representativo de áreas protegidas. Assim o adquirente da CRA é
terceiro de boa-fé em relação às querelas entre os órgãos ambientais e os proprietários. Assim,
há que se resguardar os direitos do adquirente da CRA, sob pena de completa desmoralização
do instrumento. Pelo que se pode entender do § 1º, somente será admitido o cancelamento
da CRA se o imóvel em favor do qual ele for instituído tenha assegurada a Reserva Legal; ora,
assim, só faz sentido se a Reserva Legal for assegurada pelo proprietário do imóvel vinculado
ao título, pois claramente o terceiro não pode ser prejudicado. É importante que fique bem
determinado e garantido que as repercussões negativas do cancelamento ou não manutenção
das áreas protegidas deve recair apenas e tão somente sobre o proprietário do imóvel que
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especial se esse deixou de proteger/conservar a área de reserva legal vinculada
à CRA, e tenha, com isso, ocasionado a degradação da respectiva área (ex vi do
art. 50, inciso III, CFlo regulamentado pelo art. 22 do Decreto n. 9.640/2018
- cancelamento sanção de competência do Serviço Florestal Brasileiro - SFB).
Leonardo Papp, antes do Decreto n. 9.640/2018, em relação ao art. 44,
CFlo, trouxe o seguinte:
[...] A ideia central da Cota de Reserva Ambiental consiste
na tentativa de viabilizar o aproveitamento (jurídico e
econômico) de áreas de vegetação nativa que excedem as
obrigações impostas pela legislação ambiental, criandose uma espécie de mercado de CRA. Pelo menos em
tese, a criação desse mercado pode ocorrer porque a Lei
n. 12.651/12 permite (art. 66, § 5º, I) que os imóveis
que possuam floresta e outras formas de vegetação em
percentuais inferiores àqueles definidos como Reserva
Legal (art. 12) possam cumprir sua obrigação por meio
da aquisição de Cotas de Reserva Ambiental geradas
por outro imóvel, que possui excedente de vegetação. O
mecanismo evitaria a diminuição de áreas já utilizadas
para a realização de atividades produtivas, porque os seus
proprietários podem adquirir Cotas de Reserva Ambiental
para atender às exigências relativas à Reserva Legal, o que
tende a ser (inclusive financeiramente) mais interessante do
que abandonar áreas de produção e arcar com os custos
de regeneração da floresta. Ao mesmo tempo, a Cota de
Reserva Ambiental beneficiaria os proprietários de imóveis
com vegetação em parcela superior àquela exigida pela
legislação, os quais poderiam receber dinheiro pela venda
das CRA’s aos proprietários do grupo anterior9.

Na verdade, as CRA’s são títulos nominativos representativos de áreas
com vegetação nativa, existente ou em processo de recuperação (ex vi do
art. 44, caput, CFlo - Lei n. 12.651/12)10, cuja função primordial, ao que se
entende, guarda sintonia fina com a sustentabilidade, fazendo que as partes
envolvidas em sua transação (comercialização) tenham plena consciência e
responsabilidade em relação ao bem ambiental (finito) e suas particularidades.
solicitou a CRA; o adquirente deve estar garantido pelo título, salvo em hipóteses em que
se possa comprovar a sua má-fé. Uma vez cancelada a CRA, deverão ser feitas as devidas
averbações nos respectivos Registros de Imóveis”. (ANTUNES, Paulo de Bessa. Comentários ao
novo código florestal. Atual. de acordo com a Lei nº 12.727/12. São Paulo: Atlas, 2013, p. 237-238)
9. PAPP, Leonardo. Comentários ao novo código florestal brasileiro: Lei n. 12.651/12. Campinas, SP:
Millennium Editora, 2012, p. 210.
10. De acordo com Paulo de Bessa Antunes: “[...] A Cota de Reserva Ambiental - CRA é um
título representativo de uma área coberta com vegetação nativa. O seu objetivo é que ele possa
exprimir um valor econômico a ser utilizado em transações, como forma de remunerar o
proprietário da área coberta por vegetação nativa pelo serviço ambiental de mantê-la hígida. A
CRA é o título que sucedeu à extinta Cota de Reserva Florestal - CRF criada pelo artigo 44-B
da revogada Lei nº 4.771/1965”. (ANTUNES, Paulo de Bessa. Comentários ao novo código florestal.
Atual. de acordo com a Lei nº 12.727/12. São Paulo: Atlas, 2013, p. 229).
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Para Paulo de Bessa Antunes, “a matéria referente à natureza jurídica
do título representativo da Cota de Reserva Ambiental deve ser vista à luz do
Direito Comercial, mais especificamente, dos títulos de crédito”11.
A CRA, então, funcionará como potencial e importante instrumento
econômico utilizado na compensação ambiental de áreas (propriedades rurais)
deficitárias de reservas legais, com déficits de cobertura vegetal nativa (aquém do
exigido legalmente).
Ana Luiza G. Campos traz alguns interessantes aspectos relacionados à
CRA:
[...] Como conceituado na Lei, trata-se de um título nominativo
representativo de área de vegetação nativa, e, portanto, um
documento que confere ao seu titular, prova da detenção de
determinada área de vegetação nativa (ainda que em processo
de recuperação). Nos termos do art. 921 do Código Civil
de 2002, trata-se de título emitido em favor de pessoa cujo
nome deve constar no registro do emitente. Por se tratar de
um título representativo, ao contrário dos títulos de crédito
em geral, regidos por princípios da cartularidade, literalidade e
autonomia, as CRA’s consistem em títulos que não representam
uma operação de crédito, mas sim as mercadorias ou bens que
fundamental sua existência (LEME MACHADO, 2012, p.
359). Contudo, não é qualquer área de vegetação nativa que
pode ser representada pela CRA, uma vez que o objetivo é
fomentar a preservação voluntária, excedente às exigências
legais, admitindo que esse possa ser repassado a terceiro12.

Interessante salientar que a Cota de Reserva Ambiental (CRA) não
servirá apenas e tão somente à compensação ambiental, mas também poderá
proporcionar outras relevantes funções direcionadas à manutenção das áreas
de vegetação nativa, com incentivo àquelas pessoas que pretendem proteger e
conservar o bem ambiental13 e, com isso, contribuir com a qualidade de vida de
todos; basta verificar o disposto no art. 29, do Decreto n. 9.640/201814.
11. ANTUNES, Paulo de Bessa. Comentários ao novo código florestal. Atual. de acordo com a Lei nº
12.727/12. São Paulo: Atlas, 2013, p. 229.
12. CAMPOS, Ana Luiza G. As cotas de reserva ambiental (CRA’s): discussões sobre o seu regime
jurídico, seus desafios e suas potencialidades. NUSDEO, Ana Maria de Oliveira; TRENNEPOHL,
Terence (Coordenação). Temas de direito ambiental econômico. São Paulo: RT, 2019, p. 185.
13. Nesse sentido, João Emmanuel Cordeiro Lima apontou: “[...] Apesar de ter nascido tendo como
principal finalidade viabilizar a compensação da Reserva Legal, a CRA também pode ser usada
para outros propósitos. Pode servir, por exemplo, para incentivar a manutenção de áreas que
prestem serviços ambientais relevantes, sejam eles de provisão, regulação e de suporte. Esse
mercado, porém, é incipiente, uma vez que ainda não tem incentivo semelhante ao que já existe
para a compensação de Reserva Legal. De todo modo, o próprio regulamento da CRA deixa uma
porta aberta para sua aplicação nesse outro contexto ao estabelecer, em seu art. 29, que “além
da compensação ambiental, CRA poderá ser emitida e utilizada para outros usos, tais como a
retribuição pela manutenção e a conservação da vegetação nativa existente ou em processo de
recuperação nas áreas vinculadas ao título.”. (LIMA, João Emmanuel Cordeiro. Fatores de risco da
cota de reserva ambiental. Disponível em: https://www.lex.com.br. Acesso em: 1 abr. 2020).
14. Art. 29, do Decreto n. 9640/2018: “[...] além da compensação ambiental, CRA poderá ser emitida
e utilizada para outros usos, tais como a retribuição pela manutenção e a conservação da vegetação
nativa existente ou em processo de recuperação nas áreas vinculadas ao título”.
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2 A CRA E O ATUAL REGIME JURÍDICO FLORESTAL
A novel legislação florestal, não tão nova mais, tanto que a constitucionalidade
e aplicabilidade de alguns dispositivos ainda estão cambiantes, com discussões
acesas nos principais tribunais do país, especialmente no Supremo Tribunal
Federal (STF).
A Lei n. 12.651/12 (denominada - novo Código Florestal - CFlo) e a sua
posterior regulamentação pelo Poder Executivo, por intermédio do Decreto
n. 9.640 de 27 de dezembro de 2018, trouxeram contornos precisos à Cota de
Reserva Ambiental (CRA), cujos dispositivos legais (ou melhor, alguns deles)
são aqui analisados de forma breve; porém necessária ao entendimento acerca
de sua funcionalidade.
Leonardo Papp advertiu:
[...] O Código Florestal revogado já previa mecanismo
semelhante - intitulado Cota de Reserva Florestal (art. 44B), mas que nunca foi implementado, em razão da ausência
de regras que regulamentassem o seu funcionamento. De
modo diametralmente oposto, a Lei 12.651/12 previu
diversos dispositivos para disciplinar a Cota de Reserva
Ambiental, aglutinados entre o art. 44 e o art. 50 da Lei
n. 12.651/12. Muitos desses dispositivos, na realidade,
apenas indicam regras procedimentais, que não induzem
a quaisquer questionamentos jurídicos e, talvez, sequer
precisariam estar contidas na lei em sentido formal, sendo
matéria mais afeita à regulamentação infra-legal15.

Pois bem.
O art. 44 do CFlo traz: (i) caput - a instituição da CRA e o seu conceito “título nominativo representativo de área com vegetação nativa, existente ou
em processo de recuperação”; (ii) incisos I, II, III e IV - a CRA é constituída
por: - 1. área em regime de servidão ambiental,16 instituída na forma do art.
9º-A da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (inciso I) - 2. área de Reserva
Legal instituída voluntariamente sobre a vegetação que exceder os percentuais
exigidos no art. 12 desta Lei (inciso II) - 3. área protegida na forma de Reserva
Particular do Patrimônio Natural - RPPN, nos termos do art. 21 da Lei nº
9.985, de 18 de julho de 2000 (inciso III) - 4. área existente em propriedade rural
15. PAPP, Leonardo. Comentários ao novo código florestal brasileiro: Lei n. 12.651/12. Campinas, SP:
Millennium Editora, 2012, p. 210.
16. “[...] A servidão ambiental está disciplinada no art. 9º-A da Lei 6.938/81 e é criada a partir da
renúncia voluntária do proprietário à exploração de recursos naturais existentes na propriedade
(trata-se de um gravame livremente estabelecido). A servidão ambiental somente poderá ser
instituída sobre o excedente de vegetação. O titular da área também poderá, caso opte por não
instituir uma servidão ambiental, deixar um percentual maior para a sua RL, podendo obter
a CRA com o excedente. Essa ‘RL voluntária’ deverá seguir o mesmo regime jurídico da RL
obrigatória, como a localização, inscrição no CAR etc”. (CAMPOS, Ana Luiza G. As cotas
de reserva ambiental (CRA’s): discussões sobre o seu regime jurídico, seus desafios e suas
potencialidades. NUSDEO, Ana Maria de Oliveira; TRENNEPOHL, Terence (Coordenação).
Temas de direito ambiental econômico. São Paulo: RT, 2019, p. 185).
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localizada no interior de Unidade de Conservação de domínio público que ainda não tenha
sido desapropriada (inciso IV).
O Decreto n. 9.640/2018 retirou o inciso IV do art. 44, CFlo (ex vi do art.
4º), mantendo-se as hipóteses dos incisos I a III do art. 44, CFlo.17
Antes mesmo da efetiva regulamentação, em relação ao inciso IV do
mencionado dispositivo legal, Paulo de Bessa Antunes em comentário crítico
anotou:
[...] O número iv é a repetição de um equívoco que,
seguidamente, vem sendo praticado: considerar como
de domínio público os imóveis situados em Unidades
de Conservação “que ainda não tenha sido desapropriada”.
É elementar que domínio público significa propriedade
pública, e se a desapropriação não foi efetivada, não há
propriedade pública. Por outro lado, se o Estado admite a
emissão de CRA em tais casos, ou seja, reconhece o bom
estado de conservação e proteção ambiental do terreno,
completamente destituída de razoabilidade e sentido
a desapropriação. Ademais, uma vez emitida a CRA e,
posteriormente, ocorrendo a desapropriação do imóvel
com a sua efetiva incorporação ao patrimônio público,
desaparece o título, perde seu valor? Como fica o terceiro
que dele faça uso legítimo?18.

No mesmo dispositivo legal, existem alguns parágrafos relacionados:
(i) § 1º A emissão de CRA será feita mediante requerimento do proprietário,
após a inclusão do imóvel no CAR e laudo comprobatório emitido pelo
próprio órgão ambiental ou por entidade credenciada, assegurado o controle
do órgão federal competente do Sisnama, na forma de ato do Chefe do Poder
Executivo; (ii) § 2º A CRA não pode ser emitida com base em vegetação nativa
localizada em área de RPPN instituída em sobreposição à Reserva Legal do
imóvel; (iii) § 3º A Cota de Reserva Florestal - CRF emitida nos termos do
art. 44-B da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, passa a ser considerada,
pelo efeito desta Lei, como Cota de Reserva Ambiental; e (iv) § 4º Poderá ser
instituída CRA da vegetação nativa que integra a Reserva Legal dos imóveis a
que se refere o inciso V do art. 3º desta Lei.

17. Nesse ponto, Ana Luiza G. Campos anotou o seguinte: “[...] A supressão do inciso IV, embora
na prática fosse o dispositivo mais complexo de se operacionalizar e de gerar discussões
sobre a oferta excessiva de CRA’s que a inclusão dessas áreas poderia ocasionar (RAJÃO,
SOARES FILHO, 2015), provocará dúvidas e dificuldades de aplicação e interpretação.
Perde-se justamente a oportunidade/ocasião de clarificar o mecanismo via dispositivo
regulamentador”. (CAMPOS, Ana Luiza G. As cotas de reserva ambiental (CRA’s): discussões
sobre o seu regime jurídico, seus desafios e suas potencialidades. NUSDEO, Ana Maria de
Oliveira; TRENNEPOHL, Terence (Coordenação). Temas de direito ambiental econômico. São
Paulo: RT, 2019, p. 186).
18. ANTUNES, Paulo de Bessa. Comentários ao novo código florestal. Atual. de acordo com a Lei nº
12.727/12. São Paulo: Atlas, 2013, p. 231.
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O Decreto n. 9.640/2018 trouxe incrementos e elucidações inerentes
ao procedimento referente à emissão das CRA’s, com algumas vedações
expressas (ex vi do art. 10): (i) se houver o cancelamento do CAR do imóvel
rural no Sicar; (ii) enquanto houver sobreposição do CAR do imóvel rural
às terras indígenas, projetos de assentamentos da reforma agrária ou outros
imóveis rurais; (iii) se a vegetação nativa estiver localizada em área de RPPN
instituída em sobreposição à reserva legal do imóvel.
Como se pode verificar, o § 1º traz a possibilidade de emissão da CRA,
obviamente mediante requerimento do proprietário (deverá indicar o módulo
CRA do Sicar19 e a proposta de criação da CRA, junto com os documentos
exigidos legalmente - ver art. 9º do Decreto n. 9.640/2018), ou seja, daquele
que detém imóvel rural cujo percentual de área de vegetação nativa excede ao
exigido por lei relacionado à Reserva Legal.
Na verdade, instaura-se um devido processo para a obtenção da CRA
(Cota de Reserva Ambiental), e sua efetiva emissão somente se dará após
a demonstração de que a área se encontra devidamente incluída no CAR
(Cadastro Ambiental Rural – grosso modo, mapa digital da propriedade/
posse)20 e com a elaboração de um laudo comprobatório de que a área está
em bom estado de conservação ou em “ótimo” processo de regeneração21 ou
recomposição22, viabilizando-se, destarte, a emissão da CRA.
O procedimento administrativo para a emissão da CRA deve ser
transparente e observado o devido processo constitucional.
Além disso, a decisão proferida que defere ou indefere a emissão da CRA
deve ser fundamentada (ex vi do art. 93, IX, CF/88), ou seja, o responsável
pela decisão deverá percorrer o necessário iter até o seu pronunciamento final,
sob pena de nulidade.
19. Sobre o módulo CRA do Sicar, verificar a norma inserta no art. 3º, IX, do Decreto n. 9.640/2018:
“[...] sistema eletrônico componente do Sicar destinado à integração, ao gerenciamento e ao
monitoramento de dados e informações relativos a CRA, em âmbito nacional”.
20. SILVA, Bruno Campos. O CAR – Cadastro Ambiental Rural: instrumento eficaz à
sustentabilidade. In: NOGUEIRA, Luiz Fernando Valladão (Org.). Direito ambiental e urbanístico.
Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2015, p. 473: “[...] O CAR é definido como um registro
público eletrônico de âmbito nacional, sendo obrigatório para todos os imóveis rurais. O
referido Cadastra não se trata de um simples sistema eletrônico de preenchimento de dados,
mas se trata de um registro complexo e, ao mesmo tempo, impõe responsabilidades (nas
esferas administrativa, civil e criminal) pelas informações prestadas. A inscrição no CAR é
uma exigência legal, obrigatoriedade direcionada aos proprietários e possuidores de imóveis
rurais (regulares e irregulares), cuja natureza é declaratória e permanente (ex vi do art. 6º, caput,
do Decreto n. 7.830/2012”.
21. “[...] É o tempo que tarda para que a vegetação nativa naturalmente se refaça. Não decorre da
intervenção humana”. (POLÍZIO JÚNIOR, Vladimir. Novo código florestal: comentado, anotado
e comparado. São Paulo: Rideel, 2012, p. 172).
22. “[...] Tempo de recomposição é o que se demora a refazê-la, a recompô-la. Decorre da
intervenção humana”. (POLÍZIO JÚNIOR, Vladimir. Novo código florestal: comentado, anotado
e comparado. São Paulo: Rideel, 2012, p. 170)
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Ora, não se deve decidir pelo deferimento ou indeferimento que
deságua na emissão ou não de uma CRA por razões subjetivas ou apenas e
tão somente reproduzindo as razões do laudo comprobatório; a decisão deve
ser fundamentada, uma vez que, do contrário, se estará diante de arremedo
de decisão utltrajante ao Estado Democrático de Direito, em total prejuízo
àqueles que pretendem lucrar de maneira “sadia” com a proteção e a
conservação de suas áreas de Reserva Legal.
Com relação aos documentos constantes do requerimento formulado
pelo proprietário da área com excedente de vegetação nativa, Marcelo Abelha
Rodrigues traz o seguinte:
[...] Nesse requerimento deve constar as seguintes
informações: I - certidão atualizada da matrícula do imóvel
expedida pelo registro de imóveis competente; II - cédula
de identidade do proprietário, quando se tratar de pessoa
física; III - ato de designação de responsável, quando se
tratar de pessoa jurídica; IV - certidão negativa de débitos
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR;
V - memorial descritivo do imóvel, com a indicação da área
a ser vinculada ao título, contendo pelo menos um ponto
de amarração georreferenciado relativo ao perímetro do
imóvel e um ponto de amarração georreferenciado relativo
à Reserva Legal23.

Durante o procedimento administrativo, conduzido pelo órgão
competente, com o devido processo, será elaborado um laudo comprobatório
imprescindível à delimitação das áreas geradoras das CRA’s, o qual trará
informações precisas, inclusive aquelas constantes do CAR, já que não é
qualquer área de vegetação nativa que poderá dar origem à CRA.
O Decreto n. 9.640/2018, em seu art. 6º, permitiu a emissão de CRA’s
em APP’s (Áreas de Preservação Permanente), nos casos em que houver a
inclusão destas áreas no cômputo da Reserva Legal.
Em crítica ao referido dispositivo, com alusão ao § 2º do art. 44, CFlo,
Ana Luiza G. Campos afirmou:
[...] De acordo com o § 2º, do dispositivo em análise, a
CRA não pode ser emitida com base em vegetação nativa
localizada em área de RPPN instituída em sobreposição à
RL do imóvel. O mesmo raciocínio deveria ser aplicado
por analogia às APPs, já que a lei foi omissa nesse caso.
Entende-se, a partir de uma visão sistemática do Código,
que a intenção da norma é garantir a instituição da CRA
sobre o excedente de vegetação. No entanto, o Decreto
9.640/2018, recentemente editado contrariando a lógica
estabelecida na lei, permitiu expressamente, em seu art.
6º, a emissão de CRA’s em áreas de APP na hipótese de
23. RODRIGUES, Marcelo Abelha. Proteção jurídica da flora. Salvador: Editora JusPodivm, 2019, p.
292.
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inclusão das áreas no cômputo de RL24.

O responsável técnico pela elaboração do respectivo laudo
comprobatório poderá, ainda, empreender vistoria in loco, a fim de se constatar
melhor os dados e imagens constantes do CAR, claro, com a observância ao
devido processo constitucional25.
Ao final, aprovada a proposta, o órgão ambiental competente integrante
do Sisnama emitirá a CRA, com a sua respectiva identificação, segundo a
norma inserta no art. 45, § 2º, incisos I, II, III, IV e V, do CFlo.
Interessante ressaltar que o inciso IV, ao fazer referência ao “bioma
correspondente à área vinculada ao título” como um dos elementos
identificadores da CRA, remete ao termo “identidade ecológica”, utilizado como
parâmetro inventado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI
n. 4901 ao dar interpretação conforme a CF/88 ao art. 48, § 2º, CFlo. Esse
parece ser o mesmo raciocínio empreendido por Marcelo Abelha Rodrigues26.
O art. 44, em seus parágrafos, ainda, traz expressa proibição relativa à
emissão da CRA, basta verificar o seu § 2º, o qual traduz a impossibilidade de
a CRA ser emitida com fundamento em vegetação nativa localizada em área
de RPPN, instituída em sobreposição à Reserva Legal do Imóvel27.
Já o § 4º autoriza a instituição da CRA em pequenas propriedades ou
posses familiares.
Em comentários aos §§ 2º e 4º, antes do decreto regulamentador,
Paulo de Bessa Antunes pontuou:
24. CAMPOS, Ana Luiza G. As cotas de reserva ambiental (CRA’s): discussões sobre o seu
regime jurídico, seus desafios e suas potencialidades. NUSDEO, Ana Maria de Oliveira;
TRENNEPOHL, Terence (Coordenação). Temas de direito ambiental econômico. São Paulo: RT,
2019, p. 186.
25. “[...] Iniciado o processo administrativo então este órgão será responsável por emitir um laudo
comprobatório que certifique as informações e a possibilidade de que sejam emitidas as CRAs
nas áreas que ele delimitar. Esse laudo comprobatório é fundamental no processo de emissão
de CRA em favor do proprietário X porque não é qualquer área de cobertura nativa que
pode tornar-se Cotas de Reserva Ambiental, seja pela localização (APPs não podem), seja
pelo estágio regenerativo que se encontra a área que se pretende emitir a CRA. Muito embora
as informações contidas da propriedade X possam ser checadas por imagens de satélite e
contrastadas nos dados contidos no CAR, não se descarta a realização de vistorias in loco para
a elaboração e conclusão do laudo comprobatório. Respeitado o contraditório e ampla defesa,
o órgão ambiental competente findará o processo administrativo com ou sem o deferimento
do pedido”. (RODRIGUES, Marcelo Abelha. Proteção jurídica da flora. Salvador: Editora
JusPodivm, 2019, p. 292).
26. RODRIGUES, Marcelo Abelha. Proteção jurídica da flora. Salvador: Editora JusPodivm, 2019, p.
293.
27. POLÍZIO JÚNIOR, Vladimir. Novo código florestal: comentado, anotado e comparado. São
Paulo: Rideel, 2012, p. 165: “[...] Para emissão da Cota de Reserva Ambiental, a área a ser
computada deve estar inserida apenas em área de reserva particular. A área da reserva legal
jamais deve ser acrescida à de reserva particular, nem vice-versa. Ambas devem corresponder,
necessariamente a locais diversos. Embora em todas exista uma área reservada, uma é
decorrente da lei, e outra instituída por vontade do particular, por isso o espaço físico de
qualquer deles não pode ser inserido no outro, provocando aposição”.
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[...] Por proibição expressa contida no § 2º, a CRA
não poderá ser emitida com base em vegetação nativa
localizada em área de RPPN instituída em sobreposição à
Reserva Legal do imóvel. Cuida-se de disposição razoável,
pois a existência da RPPN sobre toda a área impede que
remanesçam outras formas de proteção e, com isso, evitase a dupla titulação para uma mesma área. Admite-se,
também, que a pequena propriedade familiar possa ser
beneficiada com os títulos da CRA28.

O art. 46, do CFlo, traz a dimensão da CRA, ou seja, deverá corresponder
a 1 (um) hectare de: (i) inciso I - área com vegetação nativa primária ou com
vegetação secundária em qualquer estágio de regeneração ou recomposição;
e (ii) inciso II - áreas de recomposição mediante reflorestamento com espécies
nativas.
Neste dispositivo legal, já se pode destacar a importância da elaboração
do laudo comprobatório pelo órgão ambiental estadual competente (ex vi do
art. 46, § 1º, CFlo)29, o qual servirá para retratar a “situação” das áreas acima
descritas.
E mais, se a regeneração ou recomposição da área forem improváveis
ou inviáveis (ex vi do art. 46, § 2º, CFlo), segundo Marcelo Abelha Rodrigues30,
a CRA não deverá ser emitida.
Veja-se: numa propriedade rural, se for constatada após a declaração
prestada pelo proprietário e vistoria in loco, por exemplo, que a área não
apresenta um nível “ótimo” de regeneração ou recomposição, ao ponto de se
rotular improvável ou inviável, a decisão será pelo indeferimento e, portanto,
não emissão da CRA, lógico, desde que devidamente fundamentada.
A principal dúvida restou dirimida pelo Decreto n. 9.640/2018, qual
seja, a competência para a emissão da CRA (se órgão estadual ou federal),
tendo sido, assim, regulamentada em seu art. 2º: “Compete ao Serviço
28. ANTUNES, Paulo de Bessa. Comentários ao novo código florestal. Atual. de acordo com a Lei nº
12.727/12. São Paulo: Atlas, 2013, p. 232.
29. De acordo com Paulo de Bessa Antunes, antes da regulamentação do referido dispositivo legal:
“[...] Assim, mesmo que a CRA venha a ser emitida pelo IBAMA, caberá ao órgão estadual
a certificação quanto à condições ambientais da área objeto do título a ser emitido. Louvável
o espírito de descentralização, contudo, necessário se faz um excelente nível de coordenação
entre o órgão federal e os estaduais, sob pena de criação de uma estrutura burocrática incapaz
de tornar realidade o propósito da norma. De outra banda, é necessário que sejam feitas
auditorias periódicas nas terras oferecidas para CRA, a fim de que se evite a emissão de CRAs
inconsistentes e sem a necessária representatividade ambiental. Cabe ao proprietário do imóvel
informar o estágio da vegetação, mediante laudo técnico ofertado por profissional habilitado,
o qual será avaliado pelo órgão de controle ambiental, com vistoria em campo obrigatória,
como se depreende da lei. A vistoria em campo deverá, inclusive, avaliar as condições de
recomposição e regeneração, negando a emissão da CRA nas hipóteses de baixa probabilidade
ou inviabilidade”. (ANTUNES, Paulo de Bessa. Comentários ao novo código florestal. Atual. de
acordo com a Lei nº 12.727/12. São Paulo: Atlas, 2013, p. 234).
30. RODRIGUES, Marcelo Abelha. Proteção jurídica da flora. Salvador: Editora JusPodivm, 2019, p.
293.
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Florestal Brasileiro - SFB, órgão integrante da estrutura organizacional do
Ministério do Meio Ambiente, a emissão da CRA, nos termos do art. 45 da
Lei 12.651, de 2012”31.
Outra questão interessante seria possível o fracionamento da CRA? A
lei não diz nada a respeito, assim não está proibida a emissão de CRA inferior
a 1 (um) hectare.
Vladimir Polízio Júnior confirma a possibilidade de fracionamento da
CRA:
[...] O hectare, oriundo do sistema métrico decimal, é
uma unidade de medida de área e equivale a 10.000m2.
Considerando que o caput do artigo apenas aponta qual
a medida de área adotada na identificação das ‘cotas de
reservas ambientais’, hectare, nenhum impedimento há ao
seu fracionamento, para a hipótese de a área reservada a ser
titulada possuir dimensão inferior a 10.000m2. Assim, nada
impede, por exemplo, a emissão de título com valor de 0,6
cota (para a hipótese de 6.000m2 de área reservada)32.

Enfim, as Cotas de Reserva Ambiental (CRA’s) exercem um importante
papel (econômico33 e ao mesmo tempo jurídico), eis que concretizam a
sustentabilidade, no sentido de impor ao proprietário o dever de proteção e
conservação do bem ambiental que deu origem à sua emissão.
Feito este recorte normativo, com perfunctórias considerações acerca
dos dispositivos legais referentes ao Código Florestal (CFlo) e seu decreto
regulamentador (Decreto n. 9.640/2018), são a seguir tecidas algumas críticas
inerentes à interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), quando
da análise e efetivo julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade
(ADI’s) e ação declaratória de constitucionalidade (ADC) propostas, em
especial àquela relacionada aos dispositivos legais, referentes às Cotas de
Reserva Ambiental (CRA’s).
31. Em comentário pontual ao art. 2º do decreto regulamentador, Ana Luiza G. Campos
advertiu: “[...] Ocorre que, até recentemente, o SFB fazia parte da estrutura organizacional do
Ministério do Meio Ambiente, conforme a própria alusão do artigo 2º citado anteriormente.
No entanto, a Medida Provisória 870/19 o transferiu para o Ministério da Agricultura,
suscitando dúvidas quanto à efetivação e continuidade das medidas de proteção ambiental e
aumento da cobertura florestal levadas a cabo por essa entidade, mas mais do que isso sobre a
capacidade de articulação dos Ministérios do Meio Ambiente e Agricultura para conduzirem a
política florestal brasileira”. (CAMPOS, Ana Luiza G. As cotas de reserva ambiental (CRA’s):
discussões sobre o seu regime jurídico, seus desafios e suas potencialidades. NUSDEO, Ana
Maria de Oliveira; TRENNEPOHL, Terence (Coordenação). Temas de direito ambiental econômico.
São Paulo: RT, 2019, p. 188).
32. POLÍZIO JÚNIOR, Vladimir. Novo código florestal: comentado, anotado e comparado. São
Paulo: Rideel, 2012, p. 169.
33. Marcelo Abelha Rodrigues, ao interpretar a legislação vigente, esclarece: “[...] Colocada
no mercado a CRA poderá ser comercializada numa espécie de bolsa de mercadorias e os
proprietários interessados em adquiri-la, para compensar as suas áreas de reserva legal em
déficit, deverão negociar diretamente nestes mercados”. (RODRIGUES, Marcelo Abelha.
Proteção jurídica da flora. Salvador: Editora JusPodivm, 2019, p. 294).
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Importante ressaltar que a escorreita interpretação deve ser aquela
alinhada à segurança jurídica de todos, com a evidente compatibilização
entre os aspectos jurídico e econômico que permeiam a funcionalidade da
Cota de Reserva Ambiental.
3 A CRA E O JULGAMENTO DAS ADI’S E ADC PELO STF IDENTIDADE ECOLÓGICA E SEGURANÇA JURÍDICA
Vários dispositivos legais, integrantes da estrutura normativa do Código
Florestal (CFlo), foram “alvo” de ações de controle concentrado, propostas
junto ao Supremo Tribunal Federal (STF).
As precitadas ações (ADI’s - Ações Diretas de Inconstitucionalidade e ADC
– Ação Declaratória de Constitucionalidade) questionavam a constitucionalidade
de diversos dispositivos do Código Florestal, dentre eles, aqueles relativos
às Cotas de Reserva Ambiental (CRA’s), com o argumento, grosso modo, de
que tais dispositivos legais estariam a contrariar o texto constitucional, em
especial o seu art. 225, § 1º34 com o evidente declínio de proteção às áreas de
Reserva Legal.
Os meandros pormenorizados, referentes aos trâmites das referidas
ações, fogem ao presente trabalho.
Em resumo, já foram julgadas pelo STF, entretanto, pendentes ainda de
recurso de embargos de declaração interposto por partido político (Partido
Progressista) e pela Advocacia Geral da União – AGU na ADC n. 42/DF,
cujo objeto pretende esclarecer a extensão e o alcance do termo “identidade
ecológica” utilizado como (mais um) critério pelo STF ao argumento de que o
termo bioma seria por demais abrangente.
Ao analisar e julgar a constitucionalidade dos dispositivos legais
inerentes às CRA’s, o Supremo Tribunal Federal reconhece a importância e a
funcionalidade deste relevante instrumento econômico para o Direito Ambiental,
todavia, enfraquece a sua funcionalidade e abre as portas para incertezas
prejudiciais àqueles que pretendem adquirir a CRA, enfim, ao próprio
mercado com reflexos inclusive em seus aspectos ambientais.
Acontece que, ao estabelecer os parâmetros interpretativos, o STF, ao
invés de fixar o “bioma”, trouxe que a área geradora da CRA deverá estar
no mesmo bioma da área deficitária de reserva legal e, também, guardar
“identidade ecológica” com a referida área geradora.
Veja-se: uma área rural X (com superávit de reserva legal) dá origem à
CRA e uma área Y (com déficit de reserva legal) necessita de ser complementada
34. Verificar: 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. § 1º Para
assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público: (omissis)”.
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(por intermédio da compensação ambiental). No entendimento do STF, a
compensação ambiental somente seria viável se, além de estar no mesmo
bioma, a área Y possuir identidade ecológica com a área X.
Segundo João Emmanuel Cordeiro Lima:
[...] O requisito da identidade ecológica foi criado pelo
STF na análise da ação direta de inconstitucionalidade no
4901, a qual questionava a constitucionalidade do art. 48,
§2o do Código Florestal. Esse dispositivo, que foi fruto
de enorme debate durante a tramitação desse estatuto,
estabelece que a CRA só pode ser utilizada para compensar
Reserva Legal de imóvel rural situado no mesmo bioma da
área à qual o título está vinculado. Ou seja, se o imóvel
com déficit de reserva está localizado na Mata Atlântica, a
área vinculada à CRA deve igualmente estar neste bioma. O
critério foi questionado na referida ADI sob o argumento
de que a noção de bioma era demasiadamente ampla e
poderia permitir a realização de compensação por meio
de áreas substancialmente distintas, reduzindo a proteção
ambiental35.

O melhor, ou, a melhor intepretação teria sido aquela preservando o
parâmetro locacional bioma, eis que se prevalecer o critério técnico identidade
ecológica, a funcionalidade da CRA, com certeza, restará comprometida, e, com
isso, a segurança jurídica, uma vez que aqueles proprietários/possuidores
de áreas deficitárias de Reserva Legal ficarão receosos no ato da aquisição
da CRA, sem considerar aqueles que, após a aquisição da CRA, percebam
que, apesar do preenchimento do critério locacional, a sua área não possua
identidade ecológica com a área geradora da cota36.
35. LIMA, João Emmanuel Cordeiro. Fatores de risco da cota de reserva ambiental. Disponível em:
https://www.lex.com.br/doutrina_27915675_FATORES_DE_RISCO_DA_COTA_DE_
RESERVA_AMBIENTAL.aspx. Acesso em: 1 abr. 2020. E acrescenta: “[...] Ao julgar essa
ação direta, o STF acatou esses argumentos e conferiu interpretação conforme a Constituição
ao referido artigo de modo a permitir compensação apenas entre áreas com “identidade
ecológica”. De acordo com o voto do Ministro Marco Aurélio, “o uso do critério da identidade
do bioma é insuficiente a assegurar que a compensação entre as áreas esteja em harmonia com a tutela
ambiental”. E arremata: “o bioma constitui espaço com amplitude territorial acentuada, de modo que,
dentro dessa área, coexistem inúmeros ecossistemas diferentes, cuja biodiversidade deve ser preservada”. À
luz desse entendimento, não bastará que o imóvel vinculado à CRA esteja no mesmo bioma
do imóvel com deficiência de Reserva Legal para seja utilizado para fins de compensação,
como preceituava a redação original do Código Florestal. Será necessário que haja identidade
ecológica entre essas áreas”. (Idem).
36. “[...] há um risco real de que o interessado adquira uma CRA no mesmo bioma pensando
que servirá para atender a sua necessidade de compensação e depois seja surpreendido com
a notícia de que ela não será aceita, pois o título não possui identidade ecológica com a área
que pretendia compensar. Note-se que as próprias disposições do Código Florestal que
fixam o conteúdo do título para permitir sua identificação e livre circulação, assim como seu
regulamento, não consideram a ideia de identidade ou mesmo equivalência ecológica, exigindo
que se indique na CRA apenas informações sobre o bioma e a situação da vegetação (arts.
45, § 2º, IV e 46 do Código Florestal e art. 13, VI e VII do Decreto Federal no 9.640/2018).
Dependendo do que se entenda por identidade ecológica, esses dados podem ser insuficientes
para que o interessado saiba se o título servirá para compensar sua deficiência em Reserva
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Na verdade, o ideal seria o STF, após a efetiva análise e julgamento
do mencionado recurso de embargos de declaração, esclarecer e, ao mesmo
tempo, fixar o termo (critério mais amplo) bioma, o qual será menos traumático
para o meio ambiente e para os envolvidos em sua proteção/conservação
(proprietários/possuidores de áreas rurais com superávit e déficit de percentual
de Reserva Legal).
Para maiores esclarecimentos, imprescindível mencionar que já houve
manifestação da Procuradoria Geral da República, em parecer exarado no
sentido de provimento parcial do recurso de embargos de declaração, para
que o Supremo Tribunal Federal saneie a apontada possível contradição e
obscuridade entre os dispositivos legais do Código Florestal - CFlo (ex vi do
art. 48, § 2º e art. 66, III, § 5º, IV e § 6º, II), e, com isso, esclareça, por vez, o
real alcance e a extensão do critério “identidade ecológica” utilizado de forma
inovadora37.
Veja-se: (i) o art. 48, § 2º, CFlo38 traz o termo “bioma” – e o STF, ao
dar interpretação conforme a Constituição Federal, lançou mão do termo
“identidade ecológica” a condicionar a compensação ambiental proporcionada
pela Cota de Reserva Ambiental, além daquele inerente ao bioma – CRA; (ii)
o art. 66, III, § 5º, IV e § 6º, II, CFlo,39 trata da possibilidade de compensação
ambiental partindo da ideia locacional do “bioma”.
Percebe-se, então, que o STF fez surgir critério inexistente na legislação, sem
ao menos pontuar o seu alcance e significado, s.m.j., e tal conduta, à evidência,
traz irremediável insegurança jurídica, sobretudo à proteção do meio ambiente.
Por óbvio, que a compensação ambiental pressupõe “equilíbrio” entre
as respectivas áreas, eis que do contrário não há possibilidade de se atingir
Legal, obrigando-o a buscar informações adicionais sobre a área vinculada ao CRA, o que
poderá tornar o processo de compra e venda burocrático e lento, justamente o que se queria
evitar com a adoção desse instrumento econômico”. (LIMA, João Emmanuel Cordeiro. Fatores
de risco da cota de reserva ambiental. Disponível em: https://www.lex.com.br. Acesso em: 1 abr.
2020)
37. Ver: PARECER SFCONST/PGR Nº 57147/2020.
38. Verificar: (com interpretação conforme a CF/88 e utilização do critério “identidade ecológica” pelo STF)
- Art. 48. A CRA pode ser transferida, onerosa ou gratuitamente, a pessoa física ou a pessoa
jurídica de direito público ou privado, mediante termo assinado pelo titular da CRA e pelo
adquirente. (omissis) § 2º A CRA só pode ser utilizada para compensar Reserva Legal de imóvel
rural situado no mesmo bioma da área à qual o título está vinculado”.
39. Ver: (constitucionalidade confirmada pelo STF) - Art. 66. O proprietário ou possuidor de imóvel
rural que detinha, em 22 de julho de 2008, área de Reserva Legal em extensão inferior ao
estabelecido no art. 12, poderá regularizar sua situação, independentemente da adesão ao
PRA, adotando as seguintes alternativas, isolada ou conjuntamente: (omissis) III – compensar
a Reserva Legal. (omissis) § 5º A compensação de que trata o inciso III do caput deverá
ser precedida pela inscrição da propriedade no CAR e poderá ser feita mediante: (omissis)
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. § 6º As áreas a
serem utilizadas para compensação na forma do § 5º deverão: (omissis) II – estar localizadas no
mesmo bioma da área de Reserva Legal a ser compensada”.
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a sua finalidade, ou seja, restabelecer o equilíbrio daquele bioma que fora
degradado40.
Assim a Cota de Reserva Ambiental (CRA) deverá estar em equilíbrio
com as condições do bioma em que se insere, ou seja, deve guardar sintonia
com o bioma representativo da área vinculante (onde a CRA está vinculada),
entretanto, o critério “identidade ecológica”, inventado e utilizado pelo Supremo
Tribunal Federal (STF), não traz melhoras ao dispositivo legal, mas poderá,
por certo, gerar reprochável insegurança jurídica.
Aguardam-se os próximos capítulos, com confiança em uma escorreita
interpretação/aplicação do Direito Ambiental despida de “achismos” distantes
do Estado Democrático de Direito.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Cota de Reserva Ambiental (CRA) afigura-se relevante instrumento
econômico, oriunda de um devido processo, com nítidas funções econômicas e
jurídicas; entretanto, enquanto não há definição no STF (como afirmado,
pendente de julgamento de recurso de embargos de declaração), a sua
funcionalidade estará comprometida, já que algumas nuances ainda precisam
ser definitivamente esclarecidas e fixadas, para que aqueles que a utilizam
possam realmente contar com a segurança jurídica ínsita aos negócios jurídicos.
Assim, no atual estágio, o ideal, ou melhor, o menos traumático seria a
fixação do critério ou parâmetro locacional do “bioma” (afastando-se o critério
inventado e utilizado pelo Supremo Tribunal Federal, qual seja “identidade
ecológica”), a fim de viabilizar, de uma vez por todas, a efetiva compensação
ambiental e outros mecanismos operacionalizados pela Cota de Reserva
Ambiental (CRA).
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CAPÍTULO

10

Mediação ambiental: apontamentos
para um caminho possível
CÁSSIO ALBERTO AREND

INTRODUÇÃO
Os conflitos ambientais na contemporaneidade têm assumido
contornos extremamente complexos e, por conseguinte, de difícil solução. O
modelo tradicional de jurisdição estatal não tem conseguido dar as respostas
às quais a sociedade anseia. O acúmulo acirrado dos litígios e o volume
deles, aliados a uma não percepção ecológica sustentável, têm ocasionado
dificuldades ao Poder Judiciário na tomada de decisão na seara ambiental.
Para tanto, vislumbra-se a possibilidade de haver novas formas de
construção de decisão ambiental que fujam do modelo jurisdicional tradicional
e possam desfrutar de mais densidade democrática. Aliás, as discussões
ambientais e suas consequentes decisões pressupõem uma construção
democrática com a participação direta dos envolvidos. Essa participação não
deve se restringir apenas à seara da formulação das políticas ambientais, mas
também na resolução dos conflitos que possam surgir, principalmente no
âmbito dos conflitos ambientais.
Os conflitos de natureza ambiental que, na maioria das situações,
expõem danos irreparáveis, tornam ainda mais árdua a tarefa dos juristas na
busca de solução. Imperioso asseverar que os conflitos socioambientais afetam
diretamente a qualidade de vida das comunidades envolvidas, pressupondo
uma participação direta das comunidades nesses conflitos. Ainda, a própria
característica difusa do direito ambiental denota também que os seus efeitos,
quando ocorrido um dano, atingem a todos.
Diante disso, o presente artigo pretende analisar este cenário exposto de
maneira mais amiúde para compreender a necessidade de buscar alternativas à
jurisdição estatal. Para tanto, traz-se a reflexão acerca dos métodos alternativos
de resolução de conflitos, especialmente a mediação. Em face disso, busca-
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se verificar um possível caminho para os conflitos ambientais, por meio da
mediação, como forma de encontrar um futuro possível e de democratizar
ainda mais a decisão ambiental.
Para o desenvolvimento do presente estudo, utilizou-se o método
hermenêutico permitindo um enfoque multidisciplinar. Para tal, como teoria
de base, buscaram-se autores como Enrique Leff, Francois Ost, Amartya Sem
e José Rubens Morato Leite. Ainda, como procedimento, utilizou-se a pesquisa
bibliográfica, referendada por técnicas que incluem o fichamento de texto e
resumo expandido até a elaboração do texto definitivo. E como resultado
final, apontaram-se possíveis contornos para a mediação socioambiental
como sustentabilidade democrática para a resolução de conflitos ambientais.

1 INSTRUMENTOS DE POLÍTICA AMBIENTAL COMO
FORMA DE AUXILIAR NA CONCRETIZAÇÃO DO PRINCÍPIO
DEMOCRÁTICO
Para iniciar a análise da temática proposta, há de se partir do prisma
constitucional, notadamente no artigo primeiro da Constituição Federal que
estabelece o Estado Democrático de Direito, ou seja, institui o princípio
democrático. Este se torna um baluarte fundante para todo o ordenamento
jurídico brasileiro. Ainda, dispõe como fundamento a soberania, a cidadania,
a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre
iniciativa, o pluralismo político e, também, estabelece que todo poder emana
do povo.
Para tanto, o artigo busca estabelecer discussões acerca da democracia
participativa, com o intuito de construir uma democracia ecológica. Isso passa
necessariamente pela análise constitucional e dos diversos institutos jurídicos
segundo sua efetividade social. Assim, não basta o princípio democrático
ser estabelecido formalmente, precisa haver ações e políticas públicas que
possibilitem a concretização material desse princípio.
Ao integrar os aspectos constitucionais, denota-se a necessidade
de uma interpretação sistemática com alguns artigos e princípios da Carta
Magna. Pode-se mencionar os dispositivos do artigo 5o, os quais estabelecem
os direitos e garantias fundamentais. Estes sempre devem ser considerados na
análise e ação jurídico-política para a tomada de decisão em face às questões
ambientais.
Imprescindível denotar o artigo 225 da Constituição Federal de
1988, que estabelece justamente o direito fundamental ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado. Ainda, dispõe ao Poder Público a obrigatoriedade
de propor políticas públicas ambientais, com vistas à concretização desse
direito. Nesse sentido, a análise do direito fundamental ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado em consonância com o princípio democrático
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infere a necessidade da tomada de decisão ambiental com a participação
social.
Afora os artigos citados que incidem diretamente sobre o tema
considerado no estudo, existem outros artigos que se relacionam indiretamente
e devem ser considerados sistematicamente e integrados. Isso também
significa a análise da legislação infraconstitucional que vai estabelecer uma
série de instrumentos e políticas para a aplicação nas cidades que poderão
auxiliar nas questões democráticas. Ainda, há de se considerar os tratados e
documentos internacionais.
No âmbito internacional, podem ser citados a Declaração da
Conferência de Estocolmo e o respectivo Relatório Brundtland, produzido
pela Comissão de Meio Ambiente da ONU, criada a partir da conferência.
A Conferência do Rio sobre Meio Ambiente – ECO92, que estabeleceu
a Agenda 21, a Convenção sobre Mudança do Clima, Convenção sobre
Diversidade Biológica e a Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente
e Desenvolvimento. Na Rio 92, os países participantes comprometeram-se
em envidar esforços para diminuir o impacto da ação humana sobre o clima
do planeta. O Protocolo de Quioto de 1999 estabelece o compromisso dos
países signatários em diminuir a emissão de gases na atmosfera que causam o
efeito estufa. Também a Carta da Terra se situa como documento internacional
importante, contando com uma série de princípios relevantes para as cidades.
Ainda, há várias convenções e tratados internacionais que versam
de questões mais específicas que servem de base jurídica e auxiliam na
formulação de políticas públicas. Nesse sentido, mencionam-se a Convenção
Internacional para a Regulação da Pesca da Baleia; Convenção Internacional
para a Proteção dos Vegetais; Convenção sobre Alto Mar; Convenção sobre
o Mar Territorial e Zona Contígua; Convenção sobre Plataforma Continental;
Tratado da Antártida; Convenção de Pesca; Convenção sobre o Direito do
Mar; Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e da
Fauna Selvagem em Perigo de Extinção; Convenção sobre Resíduos Tóxicos;
Convenção sobre Prevenção da População Marinha por Alijamentos do
Resíduos e outros Materiais; Tratado de Cooperação Amazônica; Convenção
de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio; Protocolo de Montreal
sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio; Acordo internacional
de Madeiras Tropicais; Cúpula do Milênio e Resoluções das Nações Unidas
sobre a Cúpula da Terra.
Cabe mencionar que o Brasil é signatário de todos os tratados,
declarações e convenções, acima expostos. Isso permite uma gama enorme
de documentos e estudos que vão auxiliar na condução da política pública
ambiental. Mister salientar que esses documentos internacionais gozam de
efetividade jurídica, desde que devidamente ratificados como as leis internas
do país; todavia constituem prerrogativas indispensáveis para subsidiar a
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construção de uma sustentabilidade ambiental também na resolução dos
seus conflitos. A contemporaneidade pós-moderna e os próprios estudos
ecológicos apontam para a internacionalização dos problemas e conflitos,
todavia com soluções locais. Assim, é preciso compreender e aprender o
global para propor soluções para o local.
Nesse mesmo diapasão, insere-se a Lei 6.938 de 1981 que estabelece a
Política Nacional do Meio Ambiente. Essa lei estipula os objetivos e finalidades
da política ambiental no Brasil, bem como os instrumentos e mecanismos de
aplicação. Ainda, fica estabelecido o Sistema Nacional do Meio Ambiente
– SISNAMA, tendo como órgão superior o Conselho Nacional do Meio
Ambiente – CONAMA.
Além dos instrumentos estabelecidos, a Política Nacional de Meio
Ambiente trouxe enorme avanço para o ambientalismo contemporâneo, ao
propiciar a participação popular. Essa participação consubstancia-se na forma
de audiências públicas para avaliar e fiscalizar empreendimentos e atividades
potencialmente poluidores. Isso demonstra a influência do movimento
ambientalista em querer participar das decisões da política ambiental em um
momento no qual o país iniciava a discussão acerca da abertura democrática.
Cabe salientar que o ambientalismo brasileiro também engendrou nas suas
reivindicações a luta pela democracia1
As políticas públicas ambientais ganharam instrumento extremamente
importante para a sua consecução, quando da inclusão na Lei 6.938/81 do
Estudo de Impacto Ambiental - EIA para as atividades ou empreendimentos
potencialmente poluidores. O estudo de impacto ambiental vincula-se
diretamente com o licenciamento ambiental, pois é pelo estudo que se analisa
a possível viabilidade de um empreendimento ou atividade. Atualmente, o
estudo de impacto ambiental está disciplinado na Constituição Federal de
1988 no artigo 225, § 1o, inciso IV.
O licenciamento ambiental, estipulado posteriormente à Lei 6.938/81,
constitui em exigir das atividades e empreendimentos potencialmente
poluidores submeterem à apreciação do Poder Público o estudo de impacto
ambiental para a autorização de funcionamento. Para tanto, o licenciamento
está formatado em três fases: Licença Prévia - LP, Licença de Instalação –
LI e Licença de Operação - LO. O licenciamento ambiental está positivado
no Decreto 99.274/90 no artigo 17 e nas resoluções 01/86, 06/87, 09/87 e
237/97 do CONAMA.
Atualmente, o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA
exerce papel fundamental na construção da política ambiental no país. Esse
órgão exerce função deliberativa, ou seja, produzindo resoluções que visam
auxiliar no regramento do meio ambiente. Cumpre asseverar que as resoluções
1.

MORATO LEITE, J. R.; AYALA, P. A. Direito ambiental na sociedade de risco. 2 ed. Rio de Janeiro:
Forense Universitária, 2004, p. 158-19.
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do CONAMA gozam de vinculatividade jurídica e constituem uma das fontes
legais importantes do direito ambiental, face à seriedade com que o órgão
trata a matéria2.
Salienta-se a importância e a amplitude do Ministério do Meio Ambiente
para a política ambiental do país; todavia, percebe-se que ainda falta uma
melhor articulação na formulação e aplicação dessas políticas com outros
setores interessados. Face ao exposto, observa-se uma falta de diálogo com
o Ministério das Cidades para estabelecer uma política comum às questões
urbanas ambientais e com o Ministério da Agricultura para as questões agrárias,
por exemplo. Assim, não há fórmula de construção de uma política que seja
acertada, mas cenários que demonstram que as construções para uma melhor
qualidade de vida passam indubitavelmente por uma política articulada entre
os entes governamentais e a comunidade, privilegiando inclusive a resolução
de conflitos.
Ainda, no que concerne aos instrumentos da política ambiental, podese mencionar a Lei 9.433/97, também conhecida como Lei das Águas, que
estabelece as normas, os princípios e os instrumentos da gestão das águas
brasileiras. Outro marco é a Lei 9.605/98 que dispõe sobre os Crimes
Ambientais. Essa lei veio tipificar as condutas que causam degradação
ambiental como crime. Há de se ressaltar também o Código Florestal
estatuído na Lei 12.651/12 que visa à proteção das florestas brasileiras. A
Lei 9.985/2000 estabelece as Unidades de Conservação, criando o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação – SNUC para a proteção das unidades
de proteção integral e unidades de uso sustentável. A Lei 11.445/2007,
recentemente modificada pela Lei 14.026/2020, que estabelece as diretrizes
gerais para o saneamento básico. Também, a Lei 12.305/2010, que estabelece
a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Enfim, existe uma gama de legislações
federais, estaduais e municipais, resoluções dos Conselhos de Meio Ambiente
nas esferas federal, estadual e municipal, que estão à disposição para serem
utilizadas como instrumentos para a consecução de políticas públicas
necessárias para a preservação ambiental.
Apesar de todo esse aparato legislativo, da existência de inúmeros
planos e políticas já proporcionados, ainda o Brasil sofre com a incidência de
diversos problemas ambientais, haja vista uma dificuldade de concretização
dos dispositivos legais, inexistentes ou ineficazes políticas ambientais e uma
jurisdição estatal que não compreende a importância do meio ambiente.
Para tanto, vislumbra-se a urgência de uma política formulada com vistas
à compreensão de uma visão ecológica e não ditada pelas regras do capital.
Diante disso, observa-se a seguinte lição:
É consenso, portanto, a idéia de que existe um hiato
entre o estado atual das regulamentações ambientais, que
2.

ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 16ª. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 150.
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são relativamente bem consolidadas para um país em
desenvolvimento como o Brasil, e a política ambiental
efetivamente implementada pelos governos. A política
ambiental brasileira é bastante reativa e pouco pró-ativa,
ou seja, ela atua normalmente sob pressão e geralmente
parte de denúncias de fatos já ocorridos, ao invés de se
adiantar a eles. Uma política ambiental pró-ativa seria
aquela que buscasse aproveitar vínculos positivos entre
desenvolvimento e preservação ambiental; que atuasse de
forma preventiva incluindo um viés preservacionista nas
políticas setoriais; que se antecipasse aos problemas; e que
envolvesse a comunidade, os empresários, e as instituições
governamentais e não-governamentais em seu esforço de
preservação do desenvolvimento e do meio ambiente3.

A complexidade das relações sociais e do crescimento econômico fez
eclodir diversos conflitos socioambientais justamente pela não compreensão
da dimensão democrática do meio ambiente. No seio dessa sociedade,
emergiram os movimentos que passaram a questionar fortemente o
modelo de gestão ambiental imposto, criticando a forma antidemocrática e
economicista de governança da cidade, por exemplo. A Constituição de 1988,
que estabeleceu as diretrizes gerais da política urbana, também serviu de vetor
para aumentar o debate. Sendo que, em 10 de julho de 2001, foi aprovada a
Lei 10.257 que instituiu o Estatuto da Cidade e regulamenta a Política Urbana
no Brasil.
O Estatuto da Cidade implementou instrumentos importantes
na organização urbana, em especial destaque para o Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano Ambiental e a Gestão Democrática da Cidade,
trazendo importantes mecanismos de planejamento da cidade e democracia
participativa por meio da instituição de audiências públicas. A sociedade
passa a decidir as questões de organização do ambiente urbano, bem como a
ter responsabilidades sobre ele4.
Cumpre ressaltar que a Constituição de 1988 já havia estabelecido
em seu artigo 1o, parágrafo único, o princípio democrático, conforme já
mencionado, no qual o poder emana do povo por meio do exercício direto
e indireto da democracia5. Além de ter criado vários mecanismos como
plebiscito, referendo e iniciativa popular. Todavia, o Estatuto da Cidade veio
desvelar o óbvio e incorporar no seu texto a necessidade de gerir a política
urbana de forma democrática.
3.
4.
5.

SOUZA, Renato Santos de. Entendendo a questão ambiental: temas de economia, política e gestão
do meio ambiente. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2000, p. 311-312).
SÉGUIN, Elida. Estatuto da cidade: promessa de inclusão social, justiça social. Rio de Janeiro:
Forense, 2002, p. 07.
BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm Acesso
em: 04 mar. 2021.
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A exegese do Estatuto da Cidade veio incorporar ao ordenamento
jurídico uma expectativa social demonstrada pela necessidade de uma nova
política urbana que consiga reordenar o ambiente urbano em face dessa
sociedade pós-moderna e complexa. Regulamentou diversos instrumentos
que já estavam na Carta Magna, contudo ainda não eram utilizados, sendo
que o instrumento de concretização dos princípios adotados por tal estatuto
é o Plano Diretor, pois é nele que estarão determinados o planejamento
municipal, o modelo de gestão da cidade e a formulação e execução das
políticas públicas locais.
Para tanto, cabe exponenciar a concepção do Plano Diretor:
O Plano Diretor pode ser definido como um conjunto
de princípios e regras orientadoras da ação dos agentes
que constroem e utilizam o espaço urbano. O Plano
Diretor parte de uma leitura da cidade real, envolvendo
temas e questões relativos aos aspectos urbanos, sociais,
econômicos e ambientais, que embasa a formulação de
hipóteses realistas sobre as opções de desenvolvimento e
modelos de territorialização. O objetivo do Plano Diretor
não é resolver todos os problemas da cidade, mas sim
ser um instrumento para a definição de uma estratégia
para a intervenção imediata, estabelecendo poucos e
claros princípios de ação para o conjunto dos agentes
envolvidos na construção da cidade, servindo também
de base para a gestão pactuada da cidade. Desta forma,
é definida uma concepção de intervenção no território
que se afasta da ficção tecnocrática dos velhos Planos
Diretores de Desenvolvimento Integrado, que tudo
prometiam (e nenhum instrumento possuíam para induzir
a implementação do modelo idealizado proposto!). De
acordo com as diretrizes expressas no Estatuto, os Planos
Diretores devem contar necessariamente com a participação
da população e de associações representativas dos vários
segmentos econômicos e sociais, não apenas durante o
processo de elaboração e votação, mas, sobretudo, na
implementação e gestão das decisões do Plano. Assim, mais
do que um documento técnico, normalmente hermético ou
genérico, distante dos conflitos reais que caracterizam a
cidade, o Plano passa a significar um espaço de debate dos
cidadãos e de definição de opções, conscientes e negociadas,
por uma estratégia de intervenção no território6.

Nesse sentido, o Plano Diretor demonstra ser um instrumento técnico,
científico e cultural, que também vai assumir seu caráter político quando
submetido à aprovação e debate com a sociedade. Há a necessidade da
realização de audiências públicas para que a população participe e defina a
organização, de forma conjunta com o poder local, do ambiente urbano7.
6.
7.

BRASIL. Estatuto da cidade: Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, que estabelece diretrizes gerais
da política urbana. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2001, p. 42.
BRASIL. Estatuto da cidade: Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, que estabelece diretrizes gerais
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A necessidade da participação popular é requisito Constitucional para
implementação e aplicação do Plano Diretor, disposto na Carta Magna no
artigo 1o, parágrafo único, combinado com o artigo 29 inciso XII. Além de
constar expresso no Estatuto da Cidade, no artigo 40 § 4o.
Diante disso, infere-se a máxima obrigatoriedade da realização de
audiências públicas, por estar disposto na Constituição e no ordenamento,
mas também por ser uma expectativa contingencial da sociedade que ela
participe das decisões políticas da cidade. O ambiente urbano necessita estar
equilibrado e isto ocorrerá se na política urbana estiverem conjugados a
democracia participativa, um Plano Diretor bem elaborado e uma sociedade
atuante e consciente. Assim, tem-se um desenvolvimento sustentável do
ambiente urbano.
O que se verifica contemporaneamente é que existem regulações para
as questões urbanas e ambientais, inclusive ensejando um desenvolvimento
sustentável, no entanto, isso afronta interesses na cidade que visam apenas à
apropriação de capital sem pensar nas consequências e custo socioambiental.
Isso é percebido nitidamente nos bolsões de miséria, no problema do lixo,
nas inundações, no desaparecimento das matas, enfim, exemplos não faltam.
O caminho parece estar numa mudança de concepção. Quanto ao conflito
de interesses estabelecido pelo aparente confronto entre meio ambiente e
desenvolvimento, assevera-se que:
Parece assim, e o fénomeno é confirmado pelos textos
mais recentes, que as normas ambientais são elas próprias
disposições de compromisso, justapondo a referência a
interesses, virtualmente opostos, e remetendo finalmente
para a administração e para o juiz para operarem as
arbitragens necessárias. Procurando criar um pouco de
segurança num mundo que multiplica os riscos técnicos,
visando a salvaguarda do ambiente numa sociedade que
nunca deixou de pensar em termos de desenvolvimento, o
direito do ambiente parece condenado a esta contradição
que já presidia à sua nascença. E se subirmos um pouco,
para abarcar com um único olhar o sistema jurídico todo
inteiro, a contradição aprofunda-se ainda mais entre esses
poucos textos de vocação protectora e uma lógica jurídica
de conjunto, que favorece maciçamente a apropriação, a
transformação e, por vezes a destruição da natureza8.

Diante disso, explicita-se a existência de diversos instrumentos
jurídicos e políticos à disposição do poder público e dos cidadãos dispostos
a proporcionar a construção de uma sustentabilidade ambiental e facilitar

8.

da política urbana. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2001.
LEFF, Enrique. Ecologia, capital e cultura: racionalidade ambiental, democracia participativa e
desenvolvimento sustentável. Blumenau: Editora da FURB, 2000, p. 363.
OST, François. A natureza à margem da lei: a ecologia à prova do direito. Tradução de Joana
Chaves. Lisboa: Instituto Piaget, s/d, p. 126.
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a concretização do princípio democrático. Entretanto, não basta a simples
disposição desses instrumentos, há que formular políticas públicas concretas
que se equacionem com as demandas da realidade. Para tanto, a proposição
resolução alternativa de conflitos, por meio da mediação ambiental, parece
despontar como um viés de concretização constitucional democrática e de
sustentabilidade ambiental, evidenciando uma nova governança ambiental.

2 O PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO COMO PREMISSA PARA A
DECISÃO AMBIENTAL
Primeiramente, para se estabelecer uma discussão que envolva um
processo democrático participativo, é vital afirmar que não existe democracia
sem liberdade. A liberdade é condição imprescindível para a formação do
discurso democrático. Aqui se refere à liberdade para as pessoas participarem
das discussões e deliberações das decisões políticas, incluindo a resolução de
conflitos. Razão para entender a seguinte lição:
Discussões de debates públicos, permitidos pelas liberdades
políticas e os direitos civis, também podem desempenhar
um papel fundamental na formação de valores. Na
verdade, até mesmo a identificação de necessidades é
inescapavelmente influenciada pela natureza da participação
e do diálogo públicos. Não só a força da discussão política é
um dos correlatos da democracia, com um grande alcance,
como também seu cultivo pode fazer com que a própria
democracia funcione melhor. Por exemplo, a discussão
pública mais bem fundamentada e menos marginalizada
sobre questões ambientais pode ser não apenas benéfica ao
meio ambiente, como também importante para a saúde e o
funcionamento do próprio sistema democrático9.

Nesse mesmo diapasão, denota-se a crucial salvaguarda das garantias
para a efetividade do processo democrático. Torna-se necessário refletir
acerca dos meios e fins para realizar todo o potencial democrático, não apenas
utilizando instituições, mas por meio da prática constante. Em outras palavras,
a democracia participativa, para ter efetividade e proporcionar um sentimento
de pertencimento na comunidade, precisa implementar plenamente as
deliberações tomadas nos espaços públicos. Ainda, compreender que
a comunidade deve participar na resolução dos seus próprios conflitos
socioambientais, autonomizando a sua atuação e criando soluções efetivas e
eficazes para o meio ambiente.
Ao apontar a democracia participativa como aspecto necessário para
a concretização do princípio democrático, estabelecido na Constituição
Federal de 1988 e dentro da concepção de sustentabilidade ambiental, há
que se designar atenção para engendrar uma democracia ambiental, que seja
9.

SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento como liberdade. Tradução de Laura Teixeira Motta. São
Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 186.
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participativa e que privilegie os princípios ecológicos. Para iniciar a construção
desse processo democrático, primeiramente, deve-se emergir uma cidadania
voltada para o meio ambiente, ou melhor, uma cidadania ambiental. Diante
disso, pode-se afirmar que:
A cidadania ambiental deve ser exercida de forma dúplice
individual e coletiva, solidária, mediante a ação das ONGs.
O Estado de Direito Ambiental deve dar preferência ao
exercício da cidadania coletiva, pois só assim exercerá
mais pressão e força nas suas reivindicações de proteção
ambiental, obviamente sem menosprezar a importância
da cidadania individual. Os exemplos demonstram que
organizações com finalidades institucionais de defesas dos
interesses difusos ambientais, como o Greenpeace, atuam
com mais vigor quanto à discussão e à conscientização dos
problemas ambientais10.

Ao falar-se de cidadania e especificamente de cidadania ambiental,
significa garantir a participação dos cidadãos, sujeitos políticos, diretamente
nas decisões públicas e nas resoluções de conflitos. Para tal, estes cidadãos
devem gozar de autonomia e capacidade cognitiva para participar, ou seja,
requer pessoas que estejam informadas e não condicionadas por interesses
dos quais não pertençam. Além disso, faz-se vital compreender a realidade
contemporânea pós-moderna e o neoliberalismo globalizante, que vão
dificultar o atingimento dessa cidadania ambiental11.
A cidadania que se aponta neste estudo deve estar diretamente vinculada
com os preceitos constitucionais, mas também vinculada com as disposições
ecológicas. Trata-se de ecologizar a ação cidadã, criando uma percepção nas
pessoas de que a sustentabilidade ambiental depende das suas decisões para
determinar o seu futuro. Significa dizer que as condições do meio ambiente e
da consequente qualidade de vida das pessoas devem ser fruto de deliberações
democráticas participativas. Assim, as relações de formulação de políticas
ambientais e resolução dos seus conflitos devem estruturar-se num ambiente
de simbiose, ou seja, de troca, e não de parasitismo.
Essa relação simbiótica propõe a participação popular como forma
de libertação ambiental, todavia não pretende aniquilar com a democracia
representativa. A ideia é fomentar a existência das duas formas democráticas
de maneira integrada e complementar. Há que se estabelecer um novo patamar
de governança ambiental focado numa relação entre Estado, sociedade e
mercado, com vistas à cidadania ambiental. Nesse sentido, observa-se que:
Verifica-se também que a cidadania ambiental, na era da
sociedade de risco, deve ser exercida em termos planetários,
10. MORATO LEITE, J. R.; AYALA, P. A. Direito ambiental na sociedade de risco. 2 ed. Rio de Janeiro:
Forense Universitária, 2004, p. 318.
11. SANTOS, Boaventura de Sousa. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência.
Para um novo senso comum: a ciência, o direito e a política na transição paradigmática. 5. ed.
São Paulo: Cortez, 2005, p. 340.
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transfronteiriços, e exige uma participação compartilhada
do Estado e dos cidadãos na consecução dos seus novos fins
de proteção das responsabilidades difusas com o ambiente
e que deve ser configurada em uma ética intergeracional12.

Todavia, contemporaneamente, o Estado ainda atua de maneira
conservadora e parasitária quanto às questões ambientais, ao permitir o
prevalecimento da gestão econômica, sob o argumento desenvolvimentista.
Ressalta-se o predomínio das ideias mercadológicas na regulação da sociedade
e do Estado, impedindo a construção de uma cidadania emancipadora para
a população. As privações de liberdade impostas atualmente, por meio da
miséria e da dominação globalizante, impedem que se erija da sociedade uma
cidadania capaz de enfrentar esse modelo global13.
A construção dessa cidadania ambiental desponta ser uma realidade
extremamente distante, em razão da crise de percepção evidenciada no
planeta. Essa crise é explicitada na miséria, nas desigualdades sociais, no
aquecimento global, na degradação do meio ambiente, na mercantilização
do ensino, na desinformação política, entre vários outros problemas. Assim,
para construir essa cidadania ambiental proposta, urge estabelecer um
novo patamar de percepção planetário, ou seja, democratizar a democracia,
repolitizar a cidadania, ecologizar o planeta, libertar os sujeitos políticos,
repensar a ciência. Enfim, será que um novo mundo é possível?
Face ao exposto, importante entender a seguinte lição:
De fato, a concretização do Estado de Direito Ambiental
converge obrigatoriamente para mudanças radicais nas
estruturas existentes da sociedade organizada. E não há
como negar que a conscientização global da crise ambiental
exige uma cidadania participativa, que compreende uma
ação conjunta do Estado e da coletividade na proteção
ambiental. Não se pode adotar uma visão individualista
sobre a proteção ambiental, sem solidariedade desprovida
de responsabilidades difusas globais. Trata-se de um
pensamento equivocado dizer que os custos da degradação
ambiental devem ser repartidos por todos, em uma escala
global ninguém sabe calcular. Esta visão é distorcida e leva
ao esgotamento total dos recursos ambientais e a previsões
catastróficas. Portanto, somente com a mudança para a
responsabilização solidária e participativa dos Estados e
dos cidadãos com os ideais de preservação ecológica é que
se achará uma luz no fim do túnel14.

12. MORATO LEITE, J. R.; AYALA, P. A. Direito ambiental na sociedade de risco. 2 ed. Rio de Janeiro:
Forense Universitária, 2004, p. 320.
13. SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento como liberdade. Tradução de Laura Teixeira Motta. São
Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 29.
14. MORATO LEITE, José Rubens. Dano ambiental: do individual ao coletivo, extrapatrimonial.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 33-34.
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O estudo não pretende formular a construção de um Estado
Ambiental, contudo, não questiona a importância da concretização desse
modelo de estado. Reside na preocupação em estabelecer um novo modelo
de democracia para a resolução de conflitos socioambientais com o intuito
efetivar a proteção do meio ambiente. Salienta-se que o êxito no objetivo
deste trabalho permitiria a formatação de um Estado Ambiental. Ainda há
muito que se fazer, mas algumas possibilidades podem ser vislumbradas,
apesar das inúmeras dificuldades já apontadas15.
Não se pode esquecer da imensa contribuição proporcionada pelo
movimento ambientalista, que muito auxilia na tentativa de propor essa nova
concepção. O movimento ecológico surgiu como um espaço de discussão
e ação para a proteção ambiental. Algumas vezes também considerado
espaço democrático de participação e, outras vezes, não. Mister asseverar
que, ao movimento ambientalista, também é necessário compreender que
a democracia participativa se constitui num instrumento de concretização
do princípio democrático e de possibilitar a preservação ambiental. O
imbricamento com a ecologia desponta quando a população participa das
decisões políticas e das resoluções de conflitos de maneira direta e conforme
os seus reais interesses, sem se sujeitar às manipulações da gestão econômica.
As questões expostas até o momento residem no âmbito global, pois é
nessa esfera que se desenham imperativos que incursionam reflexos no local.
Todavia, esses imperativos globais não precisam ser acatados pelos locais. A
ordem local pode ter sua própria racionalidade, estabelecer suas estruturas
e organização. O trabalho denota uma proposição de caminhos a partir da
análise local em face das transformações globais. É no território local que
se concentram os antagonismos, os impactos, os conflitos e as desordens
provocadas pela ação global. Sendo assim, há que se partir da formulação
de soluções para os seus próprios problemas que influenciaram o ambiente
global. Pensar local e agir globalmente, para a compreensão da sustentabilidade
ambiental.
No que concerne às relações de interação entre a ordem global e a
ordem local, pode-se afirmar que:
A ordem global serve-se de uma população esparsa de
objetos regidos por essa lei única que os constitui em sistema.
A ordem local é associada a uma população contígua de
objetos, reunidos pelo território e como território, regidos
pela interação. No primeiro caso, a solidariedade é produto
da organização. No segundo caso, é a organização que é
produto da solidariedade. A ordem global e a ordem local
constituem duas situações geneticamente opostas, ainda
que em cada uma se verifiquem aspetos da outra. A razão
universal é organizacional, a razão local é orgânica. No
15. SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. 4. ed. São Paulo:
Editora da Universidade de São Paulo, 2004, p. 287-288.
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primeiro caso, prima a informação que, aliás, é sinônimo
de organização. No segundo caso, prima a comunicação16.

Diante disso, é possível verificar que as questões ambientais
necessariamente denotam a existência do princípio democrático como
elemento balizador da formulação da política ambiental. Ainda, a democracia
aqui referendada é a democracia participativa em que a comunidade assume
a sua cidadania ambiental. No entanto, para enfrentar adequadamente os
conflitos socioambientais é necessário perceber que a decisão, ou melhor, a
resolução desses conflitos pressupõe a mediação. Nesse sentido, a mediação
socioambiental desponta como uma reflexão contemporânea necessária para
a construção de um caminho de sustentabilidade democrática de resolução
dos conflitos ambientais.

3 MEDIAÇÃO AMBIENTAL: APONTAMENTOS PARA UM
FUTURO POSSÍVEL
Os conflitos ambientais surgem na esteira dos problemas enfrentados
pela sociedade contemporânea, ou seja, surgem conflitos envolvendo
questões acerca da sustentabilidade e da qualidade ambiental. A natureza
desses conflitos indica uma relação de efeitos que atinge a toda sociedade
por se tratar de ofensa a direito difuso. Ainda, a jurisdição estatal tradicional
encontra severas dificuldades em conseguir vislumbrar solução adequada a
esses conflitos, em razão destes se revestirem de extrema complexidade e
enfoque multidisciplinar. Nesse sentido, as questões ambientais pressupõem
um imprescindível diálogo com toda a sociedade, carecendo de uma nova
forma de resolução de conflitos. Para tanto, surge a mediação como um
caminho importante para a busca de soluções às demandas envolvendo o
meio ambiente17.
Imperioso ressaltar que o art. 225 da Constituição Federal de 1988
estabelece o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como
um direito fundamental, denotando as características de inalienabilidade,
indisponibilidade e indivisibilidade. Ainda, em conformidade com o art. 60,
§ 4º, da Constituição Federal de 1988, constitui cláusula pétrea, ou seja, não
podendo sofrer modificação que signifique retrocesso.
O cenário complexo torna a tarefa do direito ainda mais árdua e
angustiante na produção de decisão. Para isso, o direito precisa compreender
a realidade social, assim, a proposta não é criar um suporte legalista, mas
criar soluções a partir dos instrumentos existentes. Nesse sentido, é basilar
entender que:
O paradigma ecológico caracteriza-se, dizíamos, pela
16. SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. 4. ed. São Paulo:
Editora da Universidade de São Paulo, 2004, p. 337-338.
17. RESTA, Eligio. Le stelle e le masserizie: paradigmi dell’osservatore. Roma: Laterza, 1997, p. 92.
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processualidade complexa, que engendra inevitavelmente a
incerteza. Ora, cabe ao direito transformar esta incerteza
ecológica em certeza social. Mas não o conseguirá, no
entanto, senão aumentando sua própria flexibilidade. As
normas jurídicas clássicas, concebidas como mandamentos
ou instituições encerrando um procedimento, substituir-seão actos jurídicos em constante reelaboração, como se a
processualidade do objecto atingisse igualmente a regra que
o compreende. A norma jurídica será igualmente trabalhada,
para se adaptar aos progressos dos conhecimentos e das
técnicas; trata-se aqui, aparentemente, da única maneira de
sair de uma situação onde se trata de tomar decisões duras
num contexto de conhecimentos friáveis18.

Nessa senda, a mediação socioambiental aponta com um caminho
viável e necessário à sustentabilidade ambiental. Isso pode ser verificado, a
priori, pela concretização constitucional do princípio democrático e do direito
fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como
pela autonomização dos sujeitos na resolução dos seus conflitos e ante uma
jurisdição estatal com dificuldades de percepção adequada dos pressupostos
ambientais.
Para tal, é vital compreender que os conflitos ambientais para serem
resolvidos denotam um perceber que vai além dos pressupostos científicos
tradicionais, é preciso entender os valores culturais e antropológicos, por
exemplo. Nesse sentido, impõe-se que:
Isso significa que os conflitos ambientais não serão
resolvidos pelo poder científico da economia ou da
ecologia, senão através de sentidos existenciais, de valores
culturais e de estilos de desenvolvimento diferenciados, nos
quais a exploração, a conservação ou o uso sustentável dos
recursos dependem dos significados sociais atribuídos à
natureza19.

Ainda, na seara da compreensão dos conflitos ambientais, incorre
interligar os diversos saberes e percepções sociais na construção de uma
solução para o conflito. Tal assertiva contemporaneamente não é vislumbrada
pela decisão judicial. O que se expõe é a decisão jurídica ambiental, muitas
vezes, atrelada a interesses de um determinado segmento social, especialmente
aos detentores de poder econômico, sem privilegiar as comunidades locais ou
até o interesse planetário.
A formulação da mediação socioambiental como resolução de conflitos
traz subjacente a discussão da concepção de um socioecossistema. Isso
consiste na seguinte ponderação:
18. OST, François. A natureza à margem da lei: a ecologia à prova do direito. Tradução de Joana
Chaves. Lisboa: Instituto Piaget, s/d, p. 114.
19. LEFF, Enrique. Complexidade, interdisciplinaridade e saber ambiental. Revista Olhar de Professor,
Ponta Grossa, volume 16, n. 1, p. 309-335, 2011, p. 318.
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A reconceitualização da produção implica a reconstrução
do objeto da economia política para analisar a produção
e a distribuição de riqueza como um processo constituído
sobre bases da produtividade, equilíbrio e sustentabilidade
ecológica. A relação dos processos ecológicos, econômicos,
tecnológicos e culturais não pode ser pensada como uma
conexão dos objetos teóricos das ciências num campo
comum do conhecimento, nem por meio da assimilação da
ciência mais fraca dentro da mais poderosa20.

Para tanto, no que tange à mediação socioambiental como proposta
de sustentabilidade democrática das decisões acerca dos conflitos ambientais,
desponta com viabilidade teórica exponenciada e como uma forma de melhor
compreensão dos interesses ambientais. Ainda, traz à baila a reflexão acerca de
uma construção de uma governança ambiental diferenciada e democratizada
com a participação do cidadão na decisão de resolução do conflito também.
E, para corroborar os aspectos teóricos elencados, aponta-se um exemplo de
realização de mediação socioambiental de âmbito local.
Diante ao exposto, traz-se à colação a experiência evidenciada em
Nova Lima, no Estado de Minas Gerais, em que a 1ª Promotoria de Justiça,
juntamente com a Faculdade Milton Campos implementaram um projeto
de Mediação Socioambiental via Centro de Estudos de Direito Minerário e
Ambiental. Neste projeto, foi desenvolvido um método para a resolução do
conflito por meio da mediação. Este método se verifica da seguinte forma: o
caso em litígio é submetido à Câmara de Mediação, as partes interessadas e o
Ministério Público são convidados a participar, estabelecem o procedimento
e, após a realização da mediação, é redigido um Termo de Mediação que pode
ser positivo ou negativo.
Nesse sentido, assevera a Promotora Andressa de Oliveira Lanchotti:
Na sessão de mediação, as partes são primeiramente
esclarecidas sobre o procedimento de mediação e a razão
pela qual o caso foi selecionado. O estudo do conflito é
apresentado. Em seguida, é oportunizado a cada parte
expor a sua versão sobre a questão. Pautando-se na narração
realizada, a mediadora, em conjunto com as partes e com
a representante do Ministério Público, busca estipular o
procedimento da mediação. Em alguns casos é necessária a
realização de uma sessão privada com as partes (causing) ou
uma comediação, que pode ser realizada, por exemplo, por
um técnico de outra área socioambiental21.

Ainda, o Termo de Mediação equivale ao Termo de Ajustamento
de Conduta (TAC) proposto pelo Ministério Público, resguardando a sua
20. LEFF, Enrique. Epistemologia ambiental. Tradução de Sandra Valenzuela. 4ª ed. São Paulo:
Cortez, 2006.
21. LANCHOTTI, Andressa de Oliveira. Ministério Público e a mediação: a experiência da
Câmara de Mediação de Conflitos Socioambientais de Nova Lima. Rede - Revista Institucional do
Ministério Público de Minas Gerais. Ano IX. Edição 22. Belo Horizonte, 2014, p. 61.
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característica de título executivo extrajudicial. Todavia, a grande diferença do
Termo de Mediação positiva é que a sua construção ocorre por um amplo e
democrático diálogo e empoderamento das partes, propiciando legitimidade
ao acordo. Importante salientar que os participantes da sessão são as partes
diretamente envolvidas, comunidade interessada, ONGs, autoridades
ambientais, Ministério Público, mediador etc.
Imperioso assentar que esse método de resolução de conflitos
por meio da mediação não afeta o direito fundamental ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, disposto no art. 225 da Constituição Federal de
1988. O que se busca não é flexibilizar direitos constitucionais, mas propiciar
soluções para os danos ambientais, dentro da legalidade, que extrapolem as
limitações burocráticas da jurisdição tradicional.
A mediação socioambiental justamente propõe a busca por alternativas
que denotam a solução dos conflitos, aliada aos preceitos do próprio direito
ambiental:
Neste sentido, é importante esclarecer que o método
utilizado pelo CEDIMA não possibilita tais manobras de
renúncia à proteção ambiental, não havendo a possibilidade
de anuência, pelos envolvidos (principalmente o Ministério
Público), de consolidação de dano ambiental e/ou
desrespeito aos limites estabelecidos em lei. O que se busca
é a possibilidade, caso tenha havido o desrespeito à lei, por
parte de algum dos envolvidos, que este retorne aos limites
da legalidade, conforme planos de atuação escritos após
diálogo entre todos os interessados, possibilitando, assim,
uma recuperação e/ou proteção efetiva do bem ambiental.
Busca-se uma solução científica e executável, tendo em
vista a natureza do dano, a realidade fática do local, tempo
e partes envolvidas e os limites do impacto ambiental
legalmente estabelecidos22.

O que se denota é que nos conflitos socioambientais um novo futuro
é possível e o caminho é a mediação. O exemplo de Nova Lima no Estado
de Minas Gerais demonstra isso. Aponta que as soluções para os problemas
ambientais estão nas ações locais, ainda mais nos métodos alternativos de
resolução de conflitos. É na mediação que se torna possível vislumbrar os
preceitos do direito ambiental, tais como o amplo diálogo com a comunidade
envolvida, bem como criar soluções as quais a jurisdição estatal não consegue
conceber.
A mediação socioambiental, além de perceber de maneira mais
adequada os conflitos, consegue propor soluções melhores para a resolução
22. LANCHOTTI, A. O. e ASSUMPÇÃO, Fernanda A. Mendes e Silva Garcia. Mediação de
conflitos socioambientais: metodologia aplicada para prevenção e resolução de conflitos em
convênio com o Ministério Público de Minas Gerais. Direito ambiental I. Organização Conped/
UFF; Coordenadores: Norma Sueli Padilha, Maria Claudia S. Antunes de Souza. Florianópolis:
Funjab, 2012, p. 240.
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destes. Ainda, proporciona a concretização do princípio democrático na sua
essência, pois a comunidade envolvida participa ativamente da resolução
do conflito. Assim, a mediação abre um caminho possível para a decisão
ambiental.
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CAPÍTULO

11

A responsabilidade civil ambiental
do estado por omissão: análise sob
a ótica da efetivação do direito
fundamental ao meio ambiente
CLAUDIO ARICODEMES SILVA JUNIOR

INTRODUÇÃO
Seguindo a tendência mundial ocorrida após a Segunda Guerra
mundial, a Constituição Federal elevou o meio ambiente ao patamar de direito
fundamental da pessoa humana.
Tal inovação estabeleceu todo um conjunto de princípios e regras
em matéria de tutela ambiental, reconhecendo o caráter vital da qualidade
ambiental para o desenvolvimento humano em níveis compatíveis com a sua
dignidade.
No entanto, por muito tempo, o entendimento no que diz respeito à
responsabilidade do Estado por atos omissos em relação ao dever de proteger
esse direito fundamental não acompanhou essa evolução, até que, a partir
da mudança de rumo traçada pelo Superior Tribunal de Justiça, passou-se a
atribuir responsabilidade ao Estado quando este deixa de agir razoavelmente
quanto à proteção do meio ambiente.
Nesse sentido, o presente artigo tem como objeto analisar em que
medida a insuficiência na efetivação do direito fundamental ao meio ambiente
pode servir como justificativa para a responsabilização do Estado por
omissão, quando este deixar de adotar práticas e políticas que assegurem a
concretização do direito fundamental ao meio ambiente.
Objetiva-se demonstrar que o Estado deve olvidar todos os esforços
possíveis que estejam a sua disposição para adotar medidas e políticas que
visem promover e assegurar o direito fundamental ao meio ambiente, sendo
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que, na hipótese de ele deixar de tomar as medidas necessárias para cumprir
este mister, será responsável civilmente por sua omissão.
Para tanto, primeiro, realiza-se um breve apanhado sobre a evolução da
consciência ecológica e do meio ambiente como um direito fundamental na
Constituição de 1988.
Posteriormente, trata-se da responsabilidade civil em matéria ambiental,
na medida em que a regra geral, estabelecida na legislação vigente, guarda
certa diferença em relação à responsabilidade do Estado.
Realizado esse exame, examinam-se a relação existente entre a
responsabilidade civil do estado por omissão e a efetivação do direito
fundamental ao meio ambiente.
Feitas essas análises, passam-se às considerações finais com a exposição
das conclusões sobre o estudo.
Por fim, vale destacar que esta pesquisa se trata de uma breve análise
do tema proposto, procurando-se apresentá-la da maneira mais esclarecedora
e simplificada possível, para uma melhor compreensão e leitura.

1 O MEIO AMBIENTE COMO UM DIREITO FUNDAMENTAL
A proteção jurídica do meio ambiente é uma realidade relativamente
recente e ainda em construção, quer no plano nacional, quer no plano
internacional. É uma construção que se inicia, praticamente, na segunda
metade do século XX, após as duas grandes guerras mundiais1.
O meio ambiente como um direito humano surge na Declaração de
Estocolmo em 1972, por meio da consciência coletiva de que não bastavam
direitos humanos de liberdade (primeira dimensão) e de igualdade (segunda
dimensão), pois, para se conquistar condições de vida sadia, é imprescindível
a manutenção do equilíbrio do meio ambiente, cuja qualidade permita uma
vida de dignidade e bem-estar, enquanto um direito humano de fraternidade
impõe, inclusive, a responsabilidade das atuais para com as futuras gerações2.
Por meio da Declaração de Estocolmo, proclamou-se que a proteção
e o melhoramento do meio ambiente humano é uma questão fundamental
para o bem-estar dos povos e o desenvolvimento econômico do mundo
inteiro, tendo chegado o momento da história em que se deve orientar as
ações humanas com especial atenção às consequências que podem ter para o
meio ambiente.
Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988, alinhada com essa
evolução no âmbito do direito internacional, registrada a partir da década de
1.
2.

PADILHA, Norma Sueli. Fundamentos constitucionais do direito ambiental brasileiro. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2010, p. 35.
PADILHA, Norma Sueli. Fundamentos constitucionais do direito ambiental brasileiro. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2010, p. 45.
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1960, em que surgiu um conjunto de convenções e declarações em matéria
de proteção ambiental, mas também em função da emergência da cultura
ambientalista e dos valores ecológicos no espaço político comunitário
contemporâneo, consagrou, em capítulo próprio, o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana.
A partir de tal inovação normativa, estabeleceu-se todo um conjunto
de princípios e regras em matéria de tutela ambiental, reconhecendo o caráter
vital da qualidade ambiental para o desenvolvimento humano em níveis
compatíveis com a sua dignidade, no sentido de garantia e promoção de um
completo bem-estar existencial3.
Dessa forma, além de constitucionalizar a proteção ambiental no
ordenamento brasileiro em capítulo próprio, inserido no Título da Ordem
Social da Constituição, a nossa Lei Fundamental conta com diversos outros
dispositivos em matéria de proteção ambiental, relacionados à tutela ecológica
com inúmeros outros temas constitucionais de alta relevância.
A Constituição brasileira (art. 225, caput, e art. 5, § 2º) atribui ao direito
ao ambiente o status de direito fundamental do indivíduo e da coletividade,
bem como consagrou a proteção ambiental como um dos objetivos ou
tarefas fundamentais do Estado de Direito brasileiro, havendo, portanto,
o reconhecimento, pela ordem constitucional, da dupla funcionalidade
da proteção ambiental no ordenamento jurídico brasileiro, a qual toma a
forma simultaneamente de um objetivo do Estado e de um direito (e dever)
fundamental do indivíduo e da coletividade, implicando todo um complexo
de direitos e deveres fundamentais de cunho ecológico4.
A razão de ser do Estado reside justamente no respeito, na proteção
e na promoção da dignidade dos seus cidadãos, individual ou coletivamente
considerados, devendo, de tal modo, tal objetivo ser continuamente promovido
e concretizado pelo Poder Público e pela própria sociedade.
Os deveres de proteção do Estado contemporâneo estão alicerçados
no compromisso constitucional assumido pelo ente estatal, no sentido de
que tutelar é garantir nada menos do que uma vida digna aos seus cidadãos,
o que passa pela tarefa de promover a realização dos direitos fundamentais,
retirando os possíveis óbices colocados para a sua efetivação. Com base nessa
premissa, a implantação das liberdades e garantias fundamentais (direito à
3.

4.

FENSTERSEIFER, Tiago. A responsabilidade do estado pelos danos causados às pessoas
atingidas por desastres ambientais associados às mudanças climáticas: uma análise à luz dos
deveres de proteção ambiental do Estado e da proibição de insuficiência na tutela do direito
fundamental ao meio ambiente. Revista Opinião Jurídica, Fortaleza, ano 9, n. 13, p. 322-354, jan./
dez.2011.
FENSTERSEIFER, Tiago. A responsabilidade do estado pelos danos causados às pessoas
atingidas por desastres ambientais associados às mudanças climáticas: uma análise à luz dos
deveres de proteção ambiental do Estado e da proibição de insuficiência na tutela do direito
fundamental ao meio ambiente. Revista Opinião Jurídica, Fortaleza, ano 9, n. 13, p. 322-354, jan./
dez.2011, p. 330.
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vida, livre desenvolvimento da personalidade, meio ambiente sustentável etc.)
pressupõe uma ação positiva (e não apenas negativa) dos poderes públicos,
no sentido de remover os obstáculos de ordem econômica, social e cultural
que impeçam o pleno desenvolvimento da pessoa humana5.
Os direitos fundamentais têm origem nas transformações pelas quais
passa a humanidade e advêm das demandas e das necessidades do homem em
virtude da sua existência, sobrevivência e desenvolvimento, sendo, portanto,
direitos históricos, nascidos de certas circunstâncias, caracterizadas por lutas
em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo
gradual, não todos de uma vez nem de uma vez por todas6.
Dessa natureza histórica, resultou o surgimento das fases, gerações
ou dimensões dos direitos fundamentais. Os direitos de primeira dimensão
possuem caráter individualista e exigem abstenção do Estado. Direito à vida, à
liberdade, à propriedade, à igualdade, à participação política – referidos como
direitos civis e políticos. Os de segunda dimensão, são aqueles ligados aos
direitos sociais, culturais e econômicos, exigindo participação ativa por parte
do Estado. Já os de terceira dimensão, construídos em torno da titularidade
coletiva ou difusa de certo elenco de direitos, fruto de reivindicações, são
destinados à proteção de grupos humanos, povos, nações, coletividades
regionais ou étnicas, nascendo a partir de reflexos sobre temas como
desenvolvimento, meio ambiente, paz e outros. São direitos dessa dimensão
os relativos ao desenvolvimento, meio ambiente e qualidade de vida7.
Nesse sentido, uma vez que a proteção ao meio ambiente é alçada ao
status constitucional de direito fundamental (além de tarefa e dever do Estado
e da sociedade) e o desfrute da qualidade ambiental passa a ser identificado
como elemento indispensável ao pleno desenvolvimento da pessoa humana,
qualquer óbice que interfira na efetivação do direito em questão deve ser
afastado pelo Estado (Legislador, Administrador e Judicial), venha tal conduta
(ou omissão) de particulares, seja ela oriunda do próprio Poder Público8.
5.

6.
7.
8.

FENSTERSEIFER, Tiago. A responsabilidade do estado pelos danos causados às pessoas
atingidas por desastres ambientais associados às mudanças climáticas: uma análise à luz dos
deveres de proteção ambiental do Estado e da proibição de insuficiência na tutela do direito
fundamental ao meio ambiente. Revista Opinião Jurídica, Fortaleza, ano 9, n. 13, p. 322-354, jan./
dez.2011.
OLIVEIRA, Gustavo Justino de. Administração pública democrática e efetivação dos direitos
fundamentais. Prismas: Dir., Pol. Publ. e Mundial., Brasília, v. 5, n. 1, p. 83-105, jan./jun.2008.
OLIVEIRA, Gustavo Justino de. Administração pública democrática e efetivação dos direitos
fundamentais. Prismas: Dir., Pol. Publ. e Mundial., Brasília, v. 5, n. 1, p. 83-105, jan./jun.2008,
p. 95-96.
FENSTERSEIFER, Tiago. A responsabilidade do estado pelos danos causados às pessoas
atingidas por desastres ambientais associados às mudanças climáticas: uma análise à luz dos
deveres de proteção ambiental do Estado e da proibição de insuficiência na tutela do direito
fundamental ao meio ambiente. Revista Opinião Jurídica, Fortaleza, ano 9, n. 13, jan./dez.2011,
p. 331.
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Nessa perspectiva, o Estado não pode desobrigar-se do seu papel de
indutor, promotor e garantidor dos direitos fundamentais, cumprindo a ele, por
meio de seu aparato administrativo, exercer ações que assegurem a obrigação
constitucional de promover a efetivação desses direitos fundamentais, todos
eles ligados à dignidade da pessoa humana.
Sob esse viés, há um itinerário obrigatório a ser percorrido pelo ente
estatal, sobretudo em respeito aos valores fundamentais do Estado Brasileiro.
Assim, nem mesmo eventual escassez de recursos pode servir de justificativa
para que o Estado se omita e não promova a efetivação dos direitos
fundamentais pela via direta da prestação de serviços públicos, fomento e
regulação9.
Os fins estatais concretizam-se, em grande parte, na satisfação efetiva dos
direitos fundamentais da pessoa, sendo objetivo principal das administrações
públicas promover a satisfação dos direitos e liberdades fundamentais dos
cidadãos, por meio de políticas públicas e ações administrativas.

1.2 RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS CAUSADOS AO
MEIO AMBIENTE
Estabelecidas as premissas acerca do meio ambiente como um direito
fundamental, faz-se necessário realizar um exame sobre a responsabilidade
civil em matéria ambiental, a fim de estabelecer as bases da análise aqui
proposta.
A Constituição Federal é expressa ao estabelecer, no art. 225, que
incumbe ao Poder Público e a todos os cidadãos o dever de proteger o meio
ambiente, objetivando assegurar uma sadia qualidade de vida para as presentes
e futuras gerações.
A responsabilidade atribuída ao Estado para a tutela do meio ambiente
encontra-se disposta no art. 23, III, VI e VII, da CF, que ressalta a competência
comum de todos os entes federativos nas ações executivas, relacionadas ao
exercício do poder de polícia, entre as quais se destacam as de proteção do
meio ambiente e do combate à poluição em qualquer de suas formas. Dispõe
ainda o § 3º, do art. 225, da CF, que a responsabilidade civil por danos causados
ao meio ambiente será apurada de forma independente das responsabilidades
de ordem administrativa ou penal.
Apesar de o art. 225 da CF não fazer nenhuma referência à natureza
da responsabilidade civil ambiental, se objetiva ou subjetiva, por força do
comando estabelecido na Lei 6938/81, Política Nacional do Meio Ambiente,
que foi recepcionada pela Constituição Federal, encontra-se consolidado o
entendimento no sentido de ser objetiva e solidária a referida responsabilidade
9.

OLIVEIRA, Gustavo Justino de. Administração pública democrática e efetivação dos direitos
fundamentais. Prismas: Dir., Pol. Publ. e Mundial., Brasília, v. 5, n. 1, jan./jun.2008, p. 97.
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civil, exceto quando se tratar de dano decorrente da omissão do estado no
dever de fiscalização ambiental.
A Lei 6938/81 traz o conceito de poluidor em seu art. 3, III, como
qualquer degradação da qualidade do meio ambiente decorrente de atividade
que direta ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar
da população; b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;
c) afetem desfavoravelmente a biota; d) afetem as condições estéticas ou
sanitárias do meio ambiente; e) lancem matérias ou energia em desacordo
com os padrões ambientais estabelecidos.
Além disso, apresenta o conceito de poluidor como sendo toda a
pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável direta ou
indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental10.
A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente traz, portanto, a
responsabilidade objetiva no que diz respeito à reparação dos danos ambientais,
segundo a qual a mera existência do nexo de causalidade, fruto de uma ação
omissiva ou comissiva por parte do poluidor, que direta ou indiretamente
cause dano ambiental, acarretará de sua reparação ou indenização.
Ao abordar o assunto, Paulo Affonso Leme Machado11 pontua:
A responsabilidade objetiva ambiental significa que quem
danificar o ambiente tem o dever jurídico de reparálo. Presente, pois o binômio dano/reparação. Não se
pergunta a razão da degradação para que haja dever de
indenizar e/ou reparar. A responsabilidade sem culpa tem
na indenização ou na reparação dos “danos causados ao
meio ambiente aos terceiros afetados por sua atividade”
(art. 14, § 1º da Lei 6938/81). Não interessa que tipo de
obra ou atividade seja exercida pelo que degrada, pois não
há necessidade de que ela apresente risco ou seja perigosa.
Procura-se quem foi atingido e, se for o meio ambiente e o
homem, inicia-se o processo lógico-jurídico da imputação
civil objetiva ambiental. Só depois é que se entrará na fase
do estabelecimento do nexo de causalidade entre a ação ou
omissão e o dano. É contra o Direito enriquecer-se ou ter
lucro à custa da degradação do meio ambiente.

Em termos gerais, particularmente no tocante à responsabilidade civil
ambiental, o ordenamento jurídico brasileiro atribui natureza objetiva a tal
responsabilidade, ou seja, a sua apuração dispensa a verificação de culpa do
agente causador do dano. Há apenas a necessidade de verificação da ação ou

10. BRASIL. Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981. Política Nacional do Meio Ambiente. Disponível
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6938.htm. Acesso em: 09 dez. 2019, art. 3,
VI.
11. MACHADO, Paulo Affondo Leme. Direito ambiental brasileiro. 24. Ed., rev., ampl., e atual. São
Paulo: Malheiros, 2016, p. 409/410.

ALEXANDRE BURMANN
PAULO DE BESSA ANTUNES

211

omissão do agente poluidor, do nexo causal e do dano ambiental causado para
a configuração da responsabilidade e o seu respectivo dever de reparação12.
Dessa maneira, a obrigação civil se apresenta pela simples existência do
dano ambiental e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão do agente.
A relação entre nexo de causalidade e dano não apresenta maior
problema na hipótese de existência de um único responsável. Contudo,
quando puderem ser apontados agentes diversos, que, por ação ou omissão,
de forma direta ou indireta, tenham contribuído para a ocorrência do dano, é
que a configuração do nexo de causalidade para a responsabilização objetiva
torna-se uma tarefa bastante árdua, sendo levantadas correntes doutrinárias
diversas13.
A primeira delas estaria relacionada à teoria da equivalência das
condições, que consistira em responsabilizar qualquer agente que tenha de
modo preponderante atuado para a sua ocorrência, afastando, assim, as
responsabilidades não significativas, ainda que possam ser identificadas. Já
a teoria da causalidade adequada somente imputaria a responsabilidade pela
reparação do dano ao agente que tenha atuado de modo preponderante para
a sua ocorrência, afastando as responsabilidades não significativas, ainda que
identificadas. A teoria da causalidade direta e imediata, por sua vez, propugna
que cada agente deve responder pelos danos causados, na extada medida de
sua participação, levando-se em conta uma relação direta de causa e efeito14.
Nesse contexto, uma discussão de grande relevância surge no que diz
respeito à responsabilidade do Poder Público pela reparação civil em matéria
ambiental, quando ele não é autor do dano de forma direta, mas quando o
dano ambiental poderia ter sido evitado no decorrer do cumprimento do
dever estatal de fiscalizar e controlar atividades potencialmente poluidoras
e por meio de políticas e medidas que assegurem a efetivação do direito
fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

12. FENSTERSEIFER, Tiago. A responsabilidade do estado pelos danos causados às pessoas
atingidas por desastres ambientais associados às mudanças climáticas: uma análise à luz dos
deveres de proteção ambiental do Estado e da proibição de insuficiência na tutela do direito
fundamental ao meio ambiente. Revista Opinião Jurídica, Fortaleza, ano 9, n. 13, jan./dez.2011,
p. 334.
13. SODRÉ, Marcelo Gome. NASCIMENTO, Silvia Helena Nogueira. Em matéria de proteção
ambiental há responsabilidade civil do Estado quando a omissão de cumprimento adequado
do seu dever de fiscalizar for determinante para a concretização ou agravamento do dano
causado. Teses Jurídicas dos Tribunais Superiores, Coord. Norma Sueli Padilha, p. 211.
14. SODRÉ, Marcelo Gome. NASCIMENTO, Silvia Helena Nogueira. Em matéria de proteção
ambiental há responsabilidade civil do Estado quando a omissão de cumprimento adequado
do seu dever de fiscalizar for determinante para a concretização ou agravamento do dano
causado. Teses Jurídicas dos Tribunais Superiores, Coord. Norma Sueli Padilha, p. 211.
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2 A RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL DO ESTADO POR
OMISSÃO: EFETIVAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL AO
MEIO AMBIENTE
Analisados os contornos gerais acerca da responsabilidade civil em
matéria ambiental, passa-se a verificar a possibilidade de responsabilização
do estado por omissão, quando este deixar de tomar medidas e implementar
políticas que visem evitar danos e proteger o meio ambiente, como forma de
efetivar o direito fundamental ao meio ambiente equilibrado.
Com relação a isso, o que se verifica, na realidade, no que toca à
imputação de responsabilidade por danos ambientais decorrentes de omissão
do Estado no exercício do poder de polícia nas ações de controle e fiscalização
das atividades potencialmente degradadoras do meio ambiente, é que não
se encontra um posicionamento uniforme e consolidado a respeito, seja na
doutrina, seja na jurisprudência, tanto acerca do regime aplicável, se objetivo
ou subjetivo, quanto da caracterização do nexo de causalidade15.
Nada obstante a isso, o Superior Tribunal de Justiça já indicou uma linha
de posicionamento segundo a qual o Poder Público somente responderá na
esfera civil por danos causados ao meio ambiente, decorrente de sua omissão
no dever de fiscalização, quando tal omissão extrapolar o limite do razoável.
Segundo o informativo da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça n. 0427, publicado em 19/03/2010:
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de
reconhecer a legitimidade passiva de pessoa jurídica de
direito público (no caso, estado-membro) na ação que busca
a responsabilidade pela degradação do meio ambiente, em
razão da conduta omissiva quanto a seu dever de fiscalizá-lo.
Essa orientação coaduna-se com o art. 23, VI, da CF/1988,
que firma ser competência comum da União, estados,
Distrito Federal e municípios a proteção do meio ambiente
e o combate à poluição em qualquer de suas formas. Anotese que o art. 225, caput, da CF/1988 prevê o direito de
todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado,
além de impor ao Poder Público e à coletividade o dever
de defendê-lo e preservá-lo em benefício das presentes e
futuras gerações16.

Nesse cenário, atribui-se natureza objetiva à responsabilidade civil do
Estado por omissão, de modo que sua apuração dispensa a verificação do
elemento culpa do agente causador do dano, havendo apenas a necessidade
de verificação da ação ou omissão do agente, do nexo causal e do dano.
15. SODRÉ, Marcelo Gomes. NASCIMENTO, Silvia Helena Nogueira. Em matéria de proteção
ambiental há responsabilidade civil do Estado quando a omissão de cumprimento adequado
do seu dever de fiscalizar for determinante para a concretização ou agravamento do dano
causado. Teses Jurídicas dos Tribunais Superiores, Coord. Norma Sueli Padilha, p. 213.
16. AgRg no REsp 958.766-MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 16/3/2010.
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Adota-se, para a responsabilização do Estado, de forma preponderante, a
teoria da equivalência das condições, consoante decisão do Ministro Herman
Benjamin, que analisou o tema com maior profundidade:
(...)
12. Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano
urbanístico-ambiental e de eventual solidariedade passiva,
equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria
fazer, quem não se importa que façam, quem cala quando
lhe cabe denunciar, quem financia para que façam e quem
se beneficia quando outros fazem.
13. A Administração é solidária, objetiva e ilimitadamente
responsável, nos termos da Lei 6.938/1981, por danos
urbanístico-ambientais decorrentes da omissão do seu dever
de controlar e fiscalizar, na medida em que contribua, direta
ou indiretamente, tanto para a degradação ambiental em
si mesma, como para o seu agravamento, consolidação ou
perpetuação, tudo sem prejuízo da adoção, contra o agente
público relapso ou desidioso, de medidas disciplinares,
penais, civis e no campo da improbidade administrativa17.

Outro posicionamento adotado por José Rubens Morato Leite e
Patryck de Araújo Ayala18 aponta que deveria se adotar a teoria da causalidade
adequada para o caso de responsabilização do Estado:
(...) para evitar que a imputação do dano ambiental recaia
invariavelmente no Estado, que se busque partilhar esta
responsabilidade, em primeiro plano, com os demais
agentes, para evitar que a própria sociedade venha a arcar
com este ônus, isto é, procurando primeiramente buscar
ao degradador não público a demonstração da prova
do nexo de causalidade, evidenciando a predominante
responsabilidade do Estado.

Sem embargo da questão envolvendo o nexo de causalidade, fato é que
o posicionamento da Corte Superior parece prestigiar o reconhecimento do
meio ambiente como um direito fundamental.
Nesse sentido, pode-se afirmar que a partir do dever de proteção
ambiental, conferido constitucionalmente ao Estado brasileiro, submerge a
responsabilidade estatal em face de danos ambientais ocorridos, tanto em
razão da sua ação quanto de sua omissão, na medida em que o Estado foi
alçado pela norma constitucional como um dos principais protagonistas,
juntamente com a sociedade civil, na tutela do meio ambiente, sendo que
este protagonismo constitucional implica deveres e responsabilidades que

17. REsp 1071741/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
24/03/2009, DJe 16/12/2010
18. LEITE, José Rubens; AYALA, Patryck de Araújo. Dano ambiental: do individual ao coletivo –
Teoria e prática. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 201.
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devem ser assumidas pelo Estado, sob pena de eivar as suas práticas (ações e
omissões) de inconstitucionalidade19.
O ponto que torna sensível a questão é que, pensando em proteção do
meio ambiente, o efetivo exercício das ações de comando e controle, voltados
à tutela do meio ambiente em um país com dimensões continentais como
o Brasil que apresenta grande biodiversidade e biomas a serem protegidos,
requer um esforço imensurável. Quanto aos recursos humanos, materiais
e financeiros a serem dispendidos na proteção ambiental, deve-se levar em
conta, ainda, o crescimento das ocupações urbanas e o incremento das
atividades agrossilvipastoris e industriais, são de impossível atendimento de
forma plena pelo Poder Público, levando-se em conta os limites orçamentários
e financeiros e todas as demais obrigações a serem cumpridas, como as que se
apresentam nas áreas de saúde, educação e segurança pública.
A preocupação é compreensível e envolve questões extremamente
sensíveis. No entanto, a não-atuação (quando lhe é imposto juridicamente
agir) ou a atuação insuficiente (de modo a não proteger o direito fundamental
adequando e suficiente, por meio de adoção de medida voltadas ao combate
das causas geradoras da poluição), pode ensejar a responsabilidade do
Estado20.
O Estado é o indutor promotor e garantidor dos direitos fundamentais,
e considerando a importância do meio ambiente equilibrado para as presentes
e futuras gerações, cumpre a ele, por meio de seu aparato administrativo,
exercer ações que assegurem a obrigação constitucional de promover a
efetivação desses direitos fundamentais, sendo que nem mesmo eventual
escassez de recursos pode servir de justificativa, para que o Estado se omita
e não promova a efetivação desses constitucionalmente consagrados pela via
direta da prestação de serviços públicos, exercício do poder de polícia, criação
de leis e normas que visem à preservação do meio ambiente.
À administração pública cabe o papel de principal agente de realização
do interesse público, significando dizer que a efetivação dos direitos sociais,
econômicos, culturais e todos os demais direitos consagrados na constituição
depende, rigorosamente, de uma ação administrativa, devendo se interpretar

19. FENSTERSEIFER, Tiago. A responsabilidade do estado pelos danos causados às pessoas
atingidas por desastres ambientais associados às mudanças climáticas: uma análise à luz dos
deveres de proteção ambiental do Estado e da proibição de insuficiência na tutela do direito
fundamental ao meio ambiente. Revista Opinião Jurídica, Fortaleza, ano 9, n. 13, jan./dez.2011,
p. 333.
20. FENSTERSEIFER, Tiago. A responsabilidade do estado pelos danos causados às pessoas
atingidas por desastres ambientais associados às mudanças climáticas: uma análise à luz dos
deveres de proteção ambiental do Estado e da proibição de insuficiência na tutela do direito
fundamental ao meio ambiente. Revista Opinião Jurídica, Fortaleza, ano 9, n. 13, jan./dez.2011,
p. 335.
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esta ação como qualquer atividade que compõe a dinâmica da administração
pública21.
O atual perfil socioambiental do Estado de Direito brasileiro, previsto
na Constituição, dá forma a um Estado guardião e amigo dos direitos
fundamentais, estando, portanto, todos os poderes e órgãos estatais vinculados
à concretização dos direitos fundamentais, especialmente os que guardam
uma direta relação com a dignidade da pessoa humana, estando incluída aí a
proteção ao meio ambiente.
Tal perspectiva coloca o Estado brasileiro, além da proibição de
interferir no âmbito de proteção de determinado direito fundamental a ponto
de violá-lo, também a missão constitucional de promover e garantir em termos
prestacionais o desfrute do direito, quando este se fizer necessário. Assim, em
maior ou menor medida, todos os poderes, representados pelo Executivo,
Legislativo e Judiciário, estão constitucionalmente obrigados, na forma de
deveres de proteção e promoção ambiental, a atuar no âmbito da sua esfera
constitucional de competências, sempre no sentido de obter a maior eficácia
e efetividade possível ao direito fundamental ao meio ambiente22.
Nesse sentido, para minimizar ou afastar o risco de ser responsabilizado
por omissão no tocante à questão ambiental, o Estado deve fazer tudo o
que estiver ao seu alcance para a realização desse mister. Na medida em que,
comprovadamente, aparelha os seus órgãos de fiscalização e controle, adota
políticas públicas educacionais e fomentadoras da preservação ambiental,
exerce efetiva fiscalização e controle sob as atividades e empreendimentos
potencialmente poluidores, possibilita o afastamento do nexo causal que
poderia caracterizar a sua omissão em relação à questão.
Mesmo porque os indivíduos e as organizações da sociedade civil
têm o direito de pleitear, frente à administração pública, a efetivação dos
direitos fundamentais. Essas obrigações administrativas, destinadas a conferir
respostas a essas reivindicações, decorrem de competências e procedimentos
fixados em lei, de posturas e políticas formuladas pela administração pública,
em atendimento aos valores fundamentais do Estado.
Uma vez engendradas as políticas públicas voltadas à promoção dos
direitos fundamentais – sobretudo daqueles de caráter social e ligados ao
desenvolvimento sustentável -, é por intermédio do exercício da função
administrativa que o Estado irá efetivar tal direito23.
21. OLIVEIRA, Gustavo Justino de. Administração pública democrática e efetivação dos direitos
fundamentais. Prismas: Dir., Pol. Publ. e Mundial., Brasília, v. 5, n. 1, jan./jun.2008, p. 99.
22. FENSTERSEIFER, Tiago. A responsabilidade do estado pelos danos causados às pessoas
atingidas por desastres ambientais associados às mudanças climáticas: uma análise à luz dos
deveres de proteção ambiental do Estado e da proibição de insuficiência na tutela do direito
fundamental ao meio ambiente. Revista Opinião Jurídica, Fortaleza, ano 9, n. 13, jan./dez.2011,
p. 333.
23. OLIVEIRA, Gustavo Justino de. Administração pública democrática e efetivação dos direitos
fundamentais. Prismas: Dir., Pol. Publ. e Mundial., Brasília, v. 5, n. 1, jan./jun.2008, p. 98.
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Em tempos em que o acesso à informação possibilita ao Estado
monitorar e tomar conhecimento, antecipadamente, acerca da potencial
gravidade e dos eventos potencialmente degradadores e danosos, cabe a ele
agir de forma preventiva no sentido de tomar as medidas necessárias para
evitar o dano.
Assim, não é apenas a ação poluidora do ente estatal capaz de
ensejar a sua responsabilidade, como ocorre quando o próprio Estado
empreende atividades lesivas ou potencialmente lesivas ao meio ambiente
sem o devido estudo de impacto ambiental, mas também, quando se omite
o dever constitucional de proteger o meio ambiente (falta de fiscalização,
inobservância das regras informadoras dos processos de licenciamento etc.)24.
Nesse sentido, Juarez Freitas25 pontua que, com o fundamento no
princípio da precaução, quando o mal for conhecido, devem-se tomar as
medidas aptas a evitá-lo, sob pena de omissão objetivamente causadora (não
mera condição), de dano injusto, à vista da inoperância estatal (insuficiência
do agir exigível).
No que diz respeito às excludentes de ilicitude caracterizadas pela
força maior, caso fortuito ou fato de terceiro, a tendência é de não as aceitar
para a exclusão da responsabilidade, quando estiverem em pauta questões
relacionadas à proteção ambiental. No entanto, esta análise deverá ser feita
caso a caso.
Em relação à excludente de força maior, por exemplo, ligada aos fatos
da natureza, um abalo sísmico ocasionado pelo deslocamento de placas
tectônicas, o mais provável é que a natureza não tenha qualquer relação com
a ação humana, tampouco com relação à omissão do Estado. Contudo, num
caso de enchente e desabamentos decorrentes de certo episódio climático,
por exemplo, a omissão do Estado pode estar indiretamente ligada ao evento
danoso, pois se sabe que, por meio dos órgãos ambientais fiscalizadores, os
altos índices de desmatamento e queima de combustíveis fosseis contribuem
significativamente para a ocorrência desse tipo de episódio climático. Se em
tal contexto o Estado, tendo prévio conhecimento das consequências, não
toma nenhuma atitude para minimizar ou prevenir os seus efeitos e não adota
medidas preventivas, a sua omissão estará caracterizada26.
24. FENSTERSEIFER, Tiago. A responsabilidade do estado pelos danos causados às pessoas
atingidas por desastres ambientais associados às mudanças climáticas: uma análise à luz dos
deveres de proteção ambiental do Estado e da proibição de insuficiência na tutela do direito
fundamental ao meio ambiente. Revista Opinião Jurídica, Fortaleza, ano 9, n. 13, jan./dez.2011,
p. 334.
25. FREITAS, Juarez. O Estado, a responsabilidade extracontratual e o princípio da
proporcionalidade. SCARLET, Ingo Wolfgang (org.). Jurisdição e direitos fundamentais. Vol. I.
Porto Alegre: Livraria do Advogado/AJURIS, 2005, p. 193.
26. FENSTERSEIFER, Tiago. A responsabilidade do estado pelos danos causados às pessoas
atingidas por desastres ambientais associados às mudanças climáticas: uma análise à luz dos
deveres de proteção ambiental do Estado e da proibição de insuficiência na tutela do direito
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Nessa situação, a relação causal, mesmo que indireta – ocasionada pela
omissão estatal –, atuaria no sentido de afastar a excludente de ilicitude, de
modo a caracterizar a responsabilidade do Estado por sua omissão, tendo-se
como suficiente uma mera conexão entre os riscos representados pelo evento
danoso, a partir de um juízo de probabilidade.
Assim, quando estiver diante da efetivação do direito fundamental ao
meio ambiente, pode-se dizer que o Estado, quando se omite ou atua de
modo insuficiente a não combater a poluição e a prevenir danos ambientais,
concorre com o poluidor direto na perpetuação da degradação ambiental e
passa a responder de forma solidária pelos danos causados27.
Para afastar a sua responsabilidade e o nexo causal, deverá o ente
estatal demonstrar que tomou todas as medidas e que cumpriu o seu dever
constitucional de proteger o meio ambiente de forma adequada à tutela do
direito fundamental em questão. Tal comprovação pode ser feita mediante a
demonstração de que adotou políticas públicas, exerceu fiscalização, aparelhou
os órgãos fiscalizadores, implementou políticas de educação ambiental,
fomentou e estimulou a utilização de fontes energéticas não-poluentes, etc.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A preocupação com o meio ambiente, sustentabilidade e
desenvolvimento sustentável somente teve início a partir dos anos de 1960,
após o período da Revolução Industrial, em que as agressões à natureza e
ao ecossistema ganharam dimensões significativas, cuja extensão até os dias
atuais tem se verificado.
A Constituição Federal reservou espaço destacado ao meio ambiente,
alçando-o como um direito fundamental da pessoa humana.
Nesse sentido, uma vez que a proteção ao meio ambiente foi alçada ao
status constitucional de direito fundamental, além de tarefa e dever do Estado
e da sociedade, o desfrute da qualidade ambiental passa a ser identificado
como elemento indispensável ao pleno desenvolvimento da pessoa humana,
devendo o poder público afastar todo e qualquer óbice que interfira na
efetivação do direito em questão.
No que diz respeito à responsabilidade civil por danos ao meio
ambiente, o ordenamento jurídico brasileiro atribui natureza objetiva a tal
responsabilidade, havendo apenas a necessidade de verificação da ação ou
fundamental ao meio ambiente. Revista Opinião Jurídica, Fortaleza, ano 9, n. 13, jan./dez.2011,
p. 336.
27. FENSTERSEIFER, Tiago. A responsabilidade do estado pelos danos causados às pessoas
atingidas por desastres ambientais associados às mudanças climáticas: uma análise à luz dos
deveres de proteção ambiental do Estado e da proibição de insuficiência na tutela do direito
fundamental ao meio ambiente. Revista Opinião Jurídica, Fortaleza, ano 9, n. 13, jan./dez.2011,
p. 337.
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omissão do agente poluidor, do nexo causal e do dano ambiental, causado
para a configuração da responsabilidade e o seu respectivo dever de reparação.
Em relação à responsabilidade do Estado por omissão, o Superior
Tribunal de Justiça tem se mostrado favorável à tese de que o Poder Público
somente responderá na esfera civil por danos causados ao meio ambiente,
decorrente de sua omissão no dever de fiscalização, quando tal omissão
extrapolar o limite do razoável dentre o exercício de seu poder de polícia.
Tal entendimento alinha-se ao dever de proteção ambiental conferido
constitucionalmente ao Estado brasileiro, sendo que, para afastar a
responsabilidade por sua omissão, caberá ao Estado demonstrar que tomou
todas as medidas e cumpriu seu dever constitucional de proteger o meio
ambiente de forma adequada à tutela do direito fundamental em questão.
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CAPÍTULO

12

Responsabilidade administrativa
ambiental: natureza jurídica e
standard probatório
DÉLTON WINTER DE CARVALHO

1 O PODER-DEVER CONSTITUCIONAL
ADMINISTRATIVA AMBIENTAL

DE

TUTELA

A partir da promulgação da Constituição de 1988, o direito ao meio
ambiente adquiriu o status de direito fundamental, revelando-se como uma
nova função do Estado Democrático de Direito, no que tem sido denominado
pela doutrina como Estado Democrático Ambiental1.
Para Paulo de Castro Rangel, o Estado Democrático Ambiental:
aponta para um modelo de desenvolvimento económicosocial que se poderá designar por desenvolvimento ‘autosustentado’ (ou ‘equilibrado’ ou, ainda, ‘sustentável’), no
qual a legítima aspiração ao ‘pleno emprego’ e ao ‘bemestar’ (objectivo carreado para o catálogo constitucional
pelo princípio do Estado Social) terá de ser compatibilizada
(harmonizada, equilibrada) com as tradicionais garantias
do processo público democrático e com as novas exigências de
protecção do ambiente, assegurando-se ao cidadão não
apenas (ou não tanto...) condições para uma ‘vida com
nível’, mas também condições para uma ‘vida de qualidade’2.

1.

2.

RANGEL, Paulo Castro. Concertação, Programação e Direito do Ambiente. Coimbra: Coimbra
Editora, 1994; MORATO LEITE, José Rubens; FERREIRA, Helene Sivini Ferreira
(orgs.) Estado de Direito Ambiental: tendências. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010;
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Público do Ambiente. (direito constitucional
e direito administrativo). In: Curso de Pós-Graduação. CEDOUA e Faculdade de Direito de
Coimbra, 1995/1996.
RANGEL, Paulo Castro. Concertação, Programação e Direito do Ambiente. Coimbra: Coimbra
Editora, 1994, p. 33-34.
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Apesar de não estar inserido topograficamente no capítulo dos direitos
e deveres individuais e coletivos (ou seja, fora do Título II – Dos Direitos e
Garantias Fundamentais -, Capítulo I – Dos Direitos Individuais e Coletivos,
da Constituição Federal), não se contesta o conteúdo de direito fundamental
à tutela ambiental3. A proteção do meio ambiente se manifesta, na dogmática
jurídica contemporânea, como um direito fundamental de terceira geração4,
uma vez que se trata de um corolário do próprio direito à vida. A previsão
constitucional do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como
direito fundamental, de natureza difusa, denota uma dimensão negativa e
outra positiva, pois “de um lado, exige que o Estado, por si mesmo, respeite a
qualidade do meio ambiente e, de outro lado, requer que o Poder Público seja
um garantidor da incolumidade do bem jurídico, ou seja, a qualidade do meio
ambiente em função da qualidade de vida”5.
Com a constitucionalização do direito das presentes e futuras gerações
a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, tem-se a absorção da
função ecológica pelo Estado Democrático de Direito. Assim, pode ser dito
que a inserção da proteção ambiental como objetivo fundamental do Estado
repercute no surgimento da “hipótese do Estado de Direito Ambiental”, cuja
finalidade consiste na defesa do ambiente e na promoção da qualidade de
vida6.
Neste fio condutor, o Estado de Direito Ambiental encontra sua
descrição a partir de um critério estrutural-funcional. No que diz respeito
à estrutura do Estado nas relações tidas entre este e Sociedade, surge um
Estado que ultrapassa o modelo intervencionista de inspiração keynesiana,
promovendo uma postura de transação-negociação direta com os singulares
cidadãos e demais pessoas jurídicas. Há um estímulo à participação cidadã
por meio órgãos com ou sem capacidade organizativa e reivindicativa. Para
3.

4.

5.
6.

Para exemplificar a sedimentação deste posicionamento, citam-se, de forma não exaustiva,
algumas obras que atribuem, expressamente, uma qualidade de direito fundamental à proteção
do meio ambiente: MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Ação Civil Pública e a Reparação do Dano ao Meio
Ambiente. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002; ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental.
6. ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2002; DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico.
São Paulo: Max Limonad, 1997; SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 4.
ed. São Paulo: Malheiros, 2002; MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente. 3. ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2004; CANOTILHO, José Joaquim Gomes. (coord.). Introdução ao Direito
do Ambiente. Lisboa: Universidade Aberta, 1998; MORATO LEITE, José Rubens. Dano
Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000;
TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Direitos Humanos e Meio Ambiente: paralelos dos
sistemas de proteção internacional. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1993.
Apesar de José Joaquim Gomes Canotilho não hesitar em qualificar o direito ao meio ambiente
como um direito fundamental, apresenta a compreensão de que se trata de um direito de
quarta geração. CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da
República portuguesa anotada.
SILVA, José Afonso da. Fundamentos Constitucionais da Proteção do Meio Ambiente. Revista
de Direito Ambiental, n. 27, ano 7, jul.-set. 2002, p. 52.
RANGEL, Paulo Castro. Concertação, Programação e Direito do Ambiente. Coimbra: Coimbra
Editora, 1994. p. 33.
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o mesmo autor, já no que diz respeito ao ponto de vista funcional, o Estado
assume novas tarefas, tais como a defesa do meio ambiente e a promoção da
qualidade de vida. A absorção destas tarefas pelo Estado consiste em fins,
qualitativa e substancialmente, diversos dos anteriores (Estado de Direito e
Estado Social), sendo, muitas das vezes, inclusive, conflitantes com estes7.
Em consonância com José Joaquim Gomes Canotilho, o direito
fundamental ao meio ambiente detém uma racionalidade dúplice na
positivação jurídico-constitucional quanto à natureza e âmbito deste direito,
desdobrando-se em (i) um direito subjetivo ao ambiente sem se desvincular da
sua condição de (ii) bem jurídico coletivo8. Há, assim, um direito fundamental ao
meio ambiente que se configura subjetiva (direito individual e personalíssimo
ao ambiente) e objetivamente (perspectiva sistêmica e transindividual),
simultaneamente. O direito ao equilíbrio ecológico essencial à sadia qualidade
de vida detém uma dupla natureza, como direito fundamental, sendo que,
por um lado, é um direito subjetivo (de defesa individual) sem excluir a tutela
objetiva (institucional), com o alargamento da sua titularidade (transindividual)
em relações jurídicas multilaterais9.
O texto constitucional brasileiro também deixa clara a dupla dimensão
de eficácia de seu núcleo normativo, subjetiva e objetiva. A Constituição
Federal, desta forma, atribui ao direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado a forma e a condição institucional de um novo direito fundamental,
descrito como uma nova necessidade social de “preservação da Natureza em todos
os seus elementos essenciais à vida humana e à manutenção do equilíbrio ecológico”10.
Trata-se da tutela da qualidade ambiental como condição para a qualidade
de vida. Num Estado de Direito, assegura-se tanto a proteção subjetiva
como a tutela objetiva dos bens jurídicos11, estando a dimensão subjetiva,
para fins didáticos, ligada à noção de ter direito, enquanto a proteção jurídica
objetiva pode ser sintetizada na noção de dever (limites que a tutela coletiva
impõe à dimensão subjetiva). Uma manifestação da dimensão subjetiva é,
exatamente, a condição de exercício individual do direito fundamental de
todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, como ocorre, por
exemplo, no caso da ação popular ambiental, na qual, não obstante a legitimidade
processual ser individual (“qualquer cidadão”), o objeto da tutela é o meio
ambiente ecologicamente equilibrado (transindividual). Trata-se, assim, de
RANGEL, Paulo Castro. Concertação, Programação e Direito do Ambiente. Coimbra: Coimbra
Editora, 1994, p. 19-20.
8. CANOTILHO, José Joaquim Gomes (coord.). Introdução ao Direito do Ambiente. Lisboa:
Universidade Aberta, 1998. p. 27-29.
9. SILVA, Vasco Pereira da. Verdes são também os Direitos do Homem; Responsabilidade Administrativa
em Matéria Ambiental. Cascais: Principia, 2000. p. 19-20.
10. Neste sentido: SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 4ª ed. São Paulo:
Malheiros, 2002. p. 58.
11. SILVA, Vasco Pereira da. Verdes são também os Direitos do Homem/Responsabilidade Administrativa
em Matéria de Ambiente. Cascais: Principia, 2000. p. 18.
7.
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um direito subjetivo público. Por tal razão, o direito fundamental de todos ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado consiste, nos termos textuais do
art. 225, da Constituição brasileira, um direito-dever.
O direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado apresenta,
portanto, essa natureza de direito-dever, numa racionalidade jurídicaconstitucional simultaneamente personalíssima (ou subjetiva) e coletiva (ou
objetiva).12 A primeira dimensão tem relação direta com a face constitutiva de
ter direito ao ambiente ecologicamente sadio, por meio de um direito subjetivo
público. Já a dimensão objetiva (perspectiva sistêmica e transindividual) consiste
na imposição dos deveres de proteção justificada na relevância13 transindividual
e comunitária do bem ambiental (impondo limites à dimensão subjetiva, de
usufruto dos bens e serviços ambientais).
Assim, há uma conciliação entre o “direito de todos ao meio ambiente
ecologicamente” e os deveres constitucionais ambientais (“impondo-se ao poder
público e à coletividade defendê-lo e preservá-lo”) impostos aos entes públicos e
privados. Esta dimensão coletiva consiste em verdadeira tarefa fundamental do
estado, havendo expressamente a atribuição de deveres genéricos de proteção
ambiental ao Estado, conforme expressamente disposto nos incisos do
§1º, do art. 225, da Constituição Federal 14. A dimensão objetiva da norma
fundamental consiste numa expectativa normativa constitucional de caráter geral, cuja
função consiste em estabelecer deveres de proteção guiados por um sentido
de proteção da eficácia transindividual da normatividade constitucional. Na
norma constitucional brasileira, a expressão “todos têm direito” irradia uma
dimensão subjetiva (individual e personalíssima) ao direito fundamental
ambiental, enquanto que a expressão “bem de uso comum do povo” não deixa
dúvidas acerca da adoção simultânea da dimensão objetiva.
Em algumas tradições constitucionais, a tutela ambiental não é apenas
tarefa estatal (enquanto legislador, administrador e judiciário), mas também
um direito fundamental (individual e coletivo). Em conformidade com o
texto normativo constitucional brasileiro, a exemplo do que ocorre no Direito
Português15, há uma dupla perspectiva na tutela do meio ambiente, como tarefa

12. CANOTILHO, José Joaquim Gomes (Coord.). Introdução ao Direito do Ambiente. Lisboa:
Universidade Aberta, 1998. p. 27-28; CARVALHO, Délton Winter de. Dano Ambiental Futuro:
a responsabilidade civil pelo risco ambiental. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. p. 44-46.
13. Art. 225, caput, da Constituição Federal: “Todos têm o 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.”
14. Art. 225, parágrafo primeiro, da Constituição Federal: “Para assegurar a efetividade desse
direito, incumbe ao Poder Público (...).”
15. SILVA, Vasco Pereira da. Verdes são também os Direitos do Homem/Responsabilidade Administrativa
em Matéria de Ambiente. Cascais: Principia, 2000. p. 18.
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fundamental do estado16 e de direito fundamental17, de forma a se complementarem
reciprocamente.
Portanto, a tutela ambiental detém uma dimensão objetiva que não impõe
apenas à iniciativa privada o dever de defender e preservar o meio ambiente,
mas, expressamente, à Administração Pública (§1º, do art. 225, da CF). Trata-se
de um poder que, na verdade, consiste em poder-dever, ensejando prerrogativas
de autoridade que podem e devem ser utilizadas em favor da coletividade,
porém sempre em concordância com a juridicidade vigente, que lhe obriga e limita18.

2 PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESPONSABILIZAÇÃO
AMBIENTAL
A proteção do meio ambiente e a promoção da qualidade ambiental
dependem, incontroversamente, do controle e fiscalização estatal para a sua
efetividade, sob a formatação estrutural-funcional do Estado de Direito
(Ambiental). Trata-se de verdadeira tarefa da Administração Pública,
no cumprimento de seu dever-poder. Neste sentido, deve-se avaliar as
características da responsabilidade ambiental imposta pela Administração
Pública no exercício do poder de polícia, a fim de determinar as condições
e os limites para a configuração das infrações administrativas e a aplicação
das sanções da mesma natureza. Portanto, é sob a estrutura do Estado
Democrático Ambiental que a responsabilidade administrativa ambiental
deve ser promovida, demonstrando suas condições e limites punitivos.
O Princípio da Responsabilização é previsto de forma expressa no texto
constitucional brasileiro, especificamente no § 3º, do art. 225, ao determinar
que “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”19.
A premissa central deste Princípio Estruturante do Direito Ambiental
é a de que uma mesma conduta ou atividade pode ser responsabilizada civil,
administrativa ou mesmo criminalmente. A possibilidade desta incidência
cumulativa não repercute em violação ao Princípio Non Bis in Idem, face à
especificidade de cada uma destas esferas de responsabilidade, uma mesma
conduta ou atividade pode ser responsabilizada em três esferas, isto apenas
é possível em virtude das distinções inerentes a cada um dos subsistemas
16. Art. 225, §1º. “Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público”.
17. 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”.
18. PRATES, Marcelo Madureira. Sanção Administrativa Geral: Anatomia e Autonomia. Coimbra:
Almedina, 2005. p. 46.
19. BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm Acesso
em: 04 mar. 2021.
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jurídicos, civil, administrativo e penal. Portanto, mesmo uma descrição
comum de que a Responsabilidade Ambiental detém especificidades atinentes à
área ambiental, ao Estado de Direito não é permitida a confusão entre estas
esferas. Em outras tintas, a tríplice responsabilidade em matéria ambiental
é possível em virtude da especificidade funcional, dos critérios interpretativos e
configuradores atinentes a cada uma das formas de responsabilidade20.
A responsabilidade civil consiste em instrumento jurídico voltado
centralmente para atender à máxima universal de que “quem causa danos a
terceiros, deve ser obrigado a repará-los”. A responsabilidade civil ambiental, por seu
turno, tem por objeto central a reparação de danos ambientais já perpetrados
e, em casos específicos, a função de prevenir estes quando configurados
riscos ambientais que justifiquem a adoção de medidas preventivas21. A matriz
adotada pelo Direito Ambiental brasileiro para a imputação da obrigação de
reparar danos ambientais se dá a partir da responsabilidade objetiva, encontrando
sua previsão normativa no art. 14, §1º, da Lei n. 6.938/81, ao prever que
“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”22 (grifo
nosso). Aqui, “independentemente de culpa” se traduz na incidência da
responsabilidade objetiva em matéria ambiental, seja por danos ambientais
individuais ou mesmo coletivos.
Em matéria de responsabilidade civil ambiental, a modulação da
intensidade da responsabilidade objetiva é a mais intensa possível, adotando-se
a Teoria do Risco Integral em detrimento da Teoria do Risco Criado. Segundo
a Teoria do Risco Integral, não se admitem excludentes de responsabilidade,
tais como caso fortuito, força maior, fato de terceiro ou culpa exclusiva da
vítima. De outro lado, a Teoria do Risco Criado admite caso fortuito e força
maior, como excludentes de ilicitude. A adoção da Teoria do Risco Integral
em matéria de responsabilidade civil ambiental tem sido o entendimento

20. Neste sentido já se manifestou o STJ, afirmando a “INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVA, CIVIL E CRIMINAL (...). As responsabilidades administrativa, civil
e criminal em matéria ambiental serão apuradas de forma independente pelas autoridades
competentes.” (STJ, AgInt no REsp 1744828/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j.
12/03/2019, DJe 03/06/2019).
21. Acerca da função preventiva da responsabilidade civil, vide: CARVALHO, Délton Winter
de. Dano Ambiental Futuro: a responsabilidade civil pelo risco ambiental. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2013.
22. BRASIL. LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/l6938compilada.htm Acesso em: 04 mar. 2021.
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consolidado dos tribunais pátrios23, sendo publicado como tese n. 1, no
Jurisprudência em Teses do STJ24, nos seguintes termos:
A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada
pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator
aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do
ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável
pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade
civil para afastar sua obrigação de indenizar (grifo nosso).

Tratando-se de forma de responsabilidade civil objetiva, a
responsabilidade por danos causados ao meio ambiente exige a comprovação
de conduta (ação ou omissão), dano ambiental e o nexo causal, prescindindo
da comprovação da culpa ou ilicitude na conduta do agente. A título
de consequências da imputação civil, pode ser dito que, caracterizados
os pressupostos da responsabilidade civil ambiental, haverá a aplicação
prioritária da recuperação in natura do ambiente degradado ou, na proporção
da impossibilidade, a compensação ambiental e/ou indenização pelos danos
causados ao meio ambiente ou aos recursos naturais. À semelhança da
responsabilidade penal, a responsabilidade civil só pode ser aplicada pelo Poder
Judiciário. Há de ser destacado o fato de que a responsabilidade civil decorre
da demonstração de um dano ambiental, sendo este um conceito interpretativo
aberto, devendo ser objeto de interpretação e configuração apenas a partir do
caso em concreto. Claro que o dano ambiental encontra, nos conceitos de
poluidor, poluição e degradação da qualidade ambiental, uma “orientação”
interpretativa. Porém, o dano ambiental é sempre a tradução jurídica do
que a perícia científica irá demonstrar em nível de degradação ambiental
intolerável por sua anormalidade e intensidade lesiva quer à qualidade
ambiental (bem de uso comum do povo) ou à esfera individual (patrimônio
ou saúde da pessoa). Há, na responsabilidade civil, um padrão probatório
bastante flexível e poroso interpretativamente, admitindo-se a distribuição
dinâmica da carga da prova ou mesmo a adoção da teoria das probabilidades
em caso de nexo causal, a título exemplificativo. Esta maior flexibilidade se
dá exatamente em virtude de o fato das repercussões da responsabilidade
civil serem de índole ressarcitória (patrimonial e privatista), diferentemente
das responsabilidades administrativa e, sobretudo, penal, ambas de natureza
sancionatória, unidas sob o âmago do chamado Direito Punitivo. Há, assim,
no caso da responsabilidade civil, uma maior abertura interpretativa, o que
23. A título exemplificativo alguns julgados do STJ que, inclusive, formaram o entendimento
vigente: AgRg no AREsp 232494/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 20/10/2015,
DJe 26/10/2015; REsp 1374284/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j.
27/08/2014, DJe 05/09/2014; REsp 1373788/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª
Turma, j. 06/05/2014, DJe 20/05/2014; REsp 1354536/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
Segunda Seção, j. 26/03/2014, DJe 05/05/2014; AgRg no AREsp 258263/PR, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12/03/2013, DJe 20/03/2013; Rcl 036598/SC, Rel.
Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 10/10/2018, DJe 16/10/2018.
24. STJ. Jurisprudência em Teses. Brasília, 22/02/2019.
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não ocorre nas demais espécies de responsabilidade, mais preocupadas com
as garantias ao acusado, quer em virtude da gravidade das penas (Direito
Penal), quer em virtude do desequilíbrio entre Administrador e Administrado
(Direito Administrativo Sancionador). Por tais motivos, inegável a maior
proximidade entre as esferas penal e administrativa sancionatória do que estas
com a responsabilidade civil. Em outras tintas, enquanto a responsabilidade
civil ambiental centraliza a análise jurídica da ilicitude sobre a causalidade, a
responsabilidade administrativa ambiental o faz sobre a culpabilidade.
A matéria ambiental foi também objeto de criminalização, a partir da
previsão de sua possibilidade no já referido § 3º, do art. 225, da Constituição
Federal e, acima de tudo, da promulgação da Lei dos Crimes Ambientais, Lei n.
9.605/98, com a aplicação subsidiária do Código Penal e Código de Processo
Penal (art. 79, Lei n. 9.605/98). Apesar do tratamento sistemático dado pela
Lei dos Crimes Ambientais, existem previsões legais penais esparsas de tutela
ambiental. O bem jurídico tutelado pelo Direito Penal Ambiental consiste no
meio ambiente sadio e equilibrado.25 Importante mencionar que, mesmo a matéria
ambiental trazendo aspectos peculiares para a tutela penal, o tratamento
jurídico das questões criminais segue mantendo, por evidente, a racionalidade
inerente ao Direito Penal. Neste sentido, este ramo orienta-se pela máxima
do Direito Penal mínimo (Direito Penal como ultima ratio), segundo a qual a
regra geral consiste em que a repressão às condutas transgressoras deve ser
feita pela via administrativa, naquilo que se denomina Direito Administrativo
Sancionador. Ao Direito Penal, caberão apenas aquelas condutas que forem
mais graves e nocivas socialmente. Portanto, a Responsabilidade Penal
Ambiental encontra-se adstrita à tipicidade penal, não havendo pena senão
em virtude de lei (art. 5º XXXIX, CF26). Seus elementos constitutivos são
a autoria e a materialidade, havendo a necessidade, para a condenação, da
superação do padrão interpretativo classicamente denominado in dubio pro reo
e, mais contemporaneamente, denominado “para além da dúvida razoável”
(beyond the reasonable doubt).
Como de praxe, a responsabilidade penal consiste em recurso extremo
para o exercício do ius puniendi pelo Estado, ficando o infrator sujeito às
restrições à sua liberdade, à imposição de penas pecuniárias ou à restrição
de direitos, sempre que houver a caracterização de crime ou contravenção
penal. Esta espécie de responsabilização tem como função a repressão de
condutas típicas antijurídicas previstas em lei. Os crimes e sanções penais em
matéria ambiental encontram-se previstos na Lei n. 9.605/98, sob as espécies
de crimes contra a fauna, crimes contra a flora, crimes por poluição e outros
25. FREITAS, Vladimir Passos de; FREITAS, Gilberto Passos de. Crimes contra a Natureza. 9a ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 39; NETO, Nicolau Dino Neto; BELLO FILHO,
Ney; DINO, Flávio. Crimes e Infrações Administrativas Ambientais. 3a ed. Belo Horizonte: Del Rey,
2011.
26. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem sem a prévia cominação legal.
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crimes, crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural e crimes
contra a administração ambiental. Assim, a ocorrência de um crime, como
conduta típica antijurídica prevista em lei que atinja o meio ambiente ou lhe
ponha em risco, desencadeia a aplicação da respectiva pena. Os tipos penais
existentes na Lei 9.605/98 podem ser interpretados a partir das categorias
de crimes de dano (que se consumam apenas com a lesão ao bem jurídico) e
crimes de perigo (em que o crime se consuma com a possibilidade ou o risco
de dano ao bem jurídico tutelado). Dentre os crimes de perigo, encontramse as espécies crimes de perigo concreto e crime de perigo abstrato. Para a
configuração de crimes de perigo concreto, há a necessidade de comprovação
de que a atividade produziu riscos demonstráveis. Já nos de perigo abstrato,
a prática da mera conduta descrita no tipo já consuma a prática delituosa,
sem a necessidade de demonstração casuística ou pericial de que a atividade
efetivamente possibilitou riscos à comunidade ou ao entorno. O padrão
no Direito Penal é, ainda, a responsabilização pelo dolo, sendo a exceção a
imputação penal pela culpa. De outro lado, a Responsabilidade Civil objetiva,
orientada pela Teoria do Risco Integral e a Responsabilidade Administrativa
Ambiental, vem sendo firmada sob as bases da matriz de Responsabilidade
Subjetiva, isto é, mediante a exigência de demonstração de culpabilidade do
agente autuado para fins de imputação de sanções administrativas.
Com o movimento de redução da abrangência do Direito Penal, pela
diminuição de casos sujeitos à sua esfera de responsabilidade, o caráter
sancionador do Direito Administrativo foi ampliado, naquilo que já se
refere como Direito Administrativo Sancionador27. Esta área é muito mais
próxima do Direito Penal do que do Direito Civil, exatamente por sua
origem histórica de deslocamento de matérias afetas ao Direito Penal para
a esfera sancionatória administrativa. Na verdade, o Direito Administrativo
Sancionador está ontologicamente identificado com o Direito Penal naquilo
que se denomina Direito Punitivo, ou seja, o Poder Punitivo Estatal. No
entanto, a Responsabilidade Administrativa mantém a necessidade de uma
Legalidade Híbrida28, em distinção da Legalidade Estrita inerente ao Direito
Penal.
A responsabilidade administrativa decorre, de forma genérica, das
condutas que violam regras de natureza administrativa, ou seja, quando o
uso ou gozo da propriedade e o desenvolvimento de determinadas atividades
violam regras administrativas. A doutrina entende, de forma unânime,
27. Sobre este movimento, ver: OSÓRIO, Fábio Medina. Direito Administrativo Sancionador. 6a ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019; PRATES, Marcelo Madureira. Sanção Administrativa
Geral: Anatomia e Autonomia. Coimbra: Almedina, 2005.
28. Expressão é utilizada desde 2007, conforme CARVALHO, Délton Winter de. “A
Responsabilidade Administrativa no Estado Democrático Ambiental”. Revista Brasileira de
Direito Ambiental. v. 10, ano 3, São Paulo: Fiuza, 2007. p. 111-134; CARVALHO, Délton Winter
de. “A Responsabilidade Administrativa no Estado Democrático Ambiental”. Revista Ajuris. v.
34, 2007. p. 79-97.
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que a responsabilidade administrativa resulta do cometimento de infração
a normas administrativas, o que sujeita o infrator a uma sanção da mesma
natureza.29 Aqui, importante uma conclusão preliminar: as funções de cada
uma das esferas de responsabilidade (civil, administrativa e penal) mostram-se
atreladas a conceitos diversos e, assim, sujeitas a padrões interpretativos e a
critérios gradualmente diferentes. Se na responsabilidade civil há um padrão
de interpretação da legalidade mais flexível, a partir de um conceito aberto de
dano ambiental, no conceito de crime ambiental, há uma vinculação do intérprete
ao padrão para além da dúvida razoável e a uma legalidade estrita, fechada
normativamente.
Num modelo mais híbrido, há a Legalidade Administrativa, que serve
como condição para a imputação de responsabilidade administrativa por
infrações administrativas ambientais. Como se vê a seguir, esta legalidade
híbrida está atrelada ao fato de o art. 70, da Lei 9.605/98, fornecer legalidade
aos tipos infracionais em espécie, estes previstos em Decreto Federal
(6.514/08). Da mesma forma, enquanto a tipicidade da responsabilidade
administrativa ambiental é menos rígida (sendo aceita sua previsão por ato
normativo Decreto30), as sanções administrativas devem ser aplicadas com
maior rigidez interpretativa, sob a estrita legalidade parlamentar (lei em sentido
estrito)31. À responsabilidade administrativa ambiental, aplicam-se as normas
de Direito Administrativo Sancionador e, por sua maior proximidade, em
caso de omissões, subsidiariamente, socorre-se ao Direito Penal, em virtude
da identidade sancionatória de ambos os ramos32. A aplicação subsidiária das
regras e princípios de Direito Penal ao Direito Administrativo Sancionador
não decorre apenas deste pressuposto de fonte comum destes ramos, mas
também em nível positivo. O art. 79 da Lei n. 9.605/98 é expresso ao prever
que:
[a]plicam-se subsidiariamente a esta Lei as disposições do
Código Penal e do Código de Processo Penal. Inegável
a existência de distinções e peculiaridades entre a
interpretação das sanções penais e as administrativas, no
que respeita o nível do exercício punitivo, a tipicidade e a
culpabilidade33.

Digno de destaque, pois, enquanto a esfera civil fala em dano ambiental,
as esferas penal e administrativa denominam de crime e infração de poluição,
29. SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p.
301.
30. Apesar de severas e contundentes críticas, como se demonstra mais adiante.
31. CARVALHO, Délton Winter de. A Responsabilidade Administrativa no Estado Democrático
Ambiental. Revista Brasileira de Direito Ambiental. v. 10, ano 3, São Paulo: Fiuza, 2007. p. 111-134;
CARVALHO, Délton Winter de. A Responsabilidade Administrativa no Estado Democrático
Ambiental. Revista Brasileira de Direito Ambiental. v. 10, ano 3, São Paulo: Fiuza, 2007, p. 79-97.
32. BARROS, Wellington Pacheco. Curso de Direito Ambiental. 2a ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 242.
33. KOKKE, Marcelo; REZENDE, Élcio Nacur. Processo Sancionador Ambiental e a
Culpabilidade Penal. Justiça do Direito. v. 33, n. 1, jan-abr, 2019. p. 37-77.
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respectivamente. Para estes dois últimos conceitos, há descrição normativa
(crime de poluição está no art. 54, da Lei n. 9.605/98 e a infração de poluição
está prevista nos arts. 61 e 62 do Decreto Federal n. 6.514/08). Portanto, uma
premissa básica para a adequada compreensão da autonomia e especificidades
funcionais de cada esfera de responsabilidade ambiental é exatamente evitar
as confusões conceituais, sobretudo entre os conceitos de infração e crime,
como o de dano ambiental. Portanto, independentemente da concretização de
danos ao meio ambiente, o simples enquadramento de um evento à descrição
legal de crime ou mesmo de infração administrativa tem o condão de fazer
incidir a respectiva sanção administrativa. Além de uma função repressiva
(fiscalização e punição), a responsabilidade administrativa detém uma função
preventiva, cujo aspecto teleológico consiste na orientação dos agentes acerca
da adequação de suas condutas e da utilização da propriedade pública ou
privada.
O padrão probatório existente, na esfera administrativa (responsabilidade
administrativa ambiental), é guiado pelo Princípio da Legitimidade dos Atos
Administrativos, segundo o qual se presumem verdadeiros os fatos descritos
pelos agentes fiscalizadores. No entanto, está-se diante de uma presunção
juris tantum, podendo ser afastada pela prova em contrário pelo administrado
ou mesmo pelo não atendimento a um padrão mínimo de prova. No mesmo
sentido, a administração pública, para ser beneficiária desta presunção de
veracidade de seus atos de fiscalização, é obrigada a preencher um padrão mínimo
de prova (decorrente da presunção de inocência). Assim, nota-se uma vez mais
que o padrão interpretativo da Responsabilidade Administrativa Ambiental
está muito mais próximo das estruturas e regime da Responsabilidade Penal
Ambiental do que da Civil, fato este demonstrado pela própria sustentação
normativa da Responsabilidade Administrativa em matéria ambiental, inserida
na Lei dos Crimes Ambientais (Lei 9.605/98).
Esfera de
Responsabilidade
Ambiental

Responsabilidade
Administrativa
Ambiental

Responsabilidade
Civil Ambiental

Responsabilidade
Penal Ambiental

Fundamento
normativo

Art. 70 a 72 da Lei
9.605/98 combinado
com o Decreto Federal
n. 6.5014/08.

Art. 14, §1o Lei n.
6.938/81

Lei n. 9.605/98

Conceito nuclear
para atribuição
da respectiva
responsabilidade

Infração
Administrativa
Ambiental

Dano ambiental
(carente de previsão
normativa expressa)

Crime Ambiental
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Grau de
legalidade

Padrão probatório

Híbrida: previsão
geral prevista em
lei ordinária (Lei
9.605/98) e espécies
previstas em Decreto
Federal (6.514/98).
Maior abertura nas
infrações e maior
fechamento na
legalidade para a
forma de impor as
sanções.

Princípio da
Legitimidade dos Atos
da Administração
Pública.

Conceito de dano
consiste em um
conceito aberto,
decorrente da
conjugação dos
conceitos de
poluidor, poluição
e degradação
ambiental (art. 3,
II, III, e IV, Lei
6.938/81). Trata-se
da tradução jurídica
(decodificação)
das informações
técnicas (não
jurídicas) acerca
dos impactos não
toleráveis.

Crimes precisam
estar previstos
estritamente em
lei, no caso, Lei
9.605/98.

Atua por indícios,
presunções, e
possibilidade
de distribuição
dinâmica da carga
do ônus da prova.

In dubio pro reo
ou “para além da
dúvida razoável”
(beyond the reasonable
doubt).

Fonte: Autor, 2021.
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NATUREZA
JURÍDICA
ADMINISTRATIVA

DA

RESPONSABILIDADE

Tem havido, ao longo dos últimos anos, grande divergência em nível
doutrinário e jurisprudencial acerca do regime de responsabilidade ao qual
estaria submetida a responsabilidade administrativa ambiental, subjetiva
ou objetiva. Enquanto na primeira há a necessidade de demonstração de
culpa pelo infrator para a lavratura do auto de infração, na segunda, não há
necessidade de demonstração do aspecto subjetivo da culpa lato sensu (que
inclui o dolo).
Na doutrina brasileira, prevalecem três correntes interpretativas.
Para a primeira, a responsabilidade administrativa ambiental consistiria em
responsabilidade subjetiva34, sendo condição para a caracterização da infração
e consequente imposição do instituto da responsabilidade administrativa
ambiental na demonstração de que o infrator tenha agido com culpa ou dolo.
Portanto, é pressuposto da existência de ilícito administrativo ambiental,
não apenas a voluntariedade, mas também o dolo ou a culpa. Aderem a esta
34. Posição que se defende desde 2007, conforme: CARVALHO, Délton Winter de. A
Responsabilidade Administrativa no Estado Democrático Ambiental. Revista Brasileira de Direito
Ambiental. v. 10, ano 3, São Paulo: Fiuza, 2007. p. 122.
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corrente Heraldo Garcia Vitta35, Fábio Osório Medina36, Eduardo Fortunato
Bim37, Marcelo Madureira Prates38 e Wellington Pacheco Barros.39
Para a segunda corrente, a responsabilidade administrativa
ambiental seria espécie de responsabilidade objetiva, podendo ser aplicada
independentemente de culpa ou dolo pelo infrator, à exceção das previsões
legais expressas, como é o caso do art. 72, §3, incisos I e II40 da Lei 9.605/9841.
A título exemplificativo, alguns defensores deste entendimento são Nicolao
Dino Neto, Ney Bello Filho e Flávio Dino42; Vladimir Passos de Freitas43;
Annelise Steigleder, Ana Maria Moreira Marchesan e Silvia Capelli44 e Paulo
Affonso Leme Machado45.
35. VITTA, Heraldo Garcia. Responsabilidade Civil e Administrativa por Dano Ambiental. São Paulo:
Malheiros, 2008.
36. OSÓRIO, Fábio Medina. Direito Administrativo Sancionador. 6a ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2019. p. 368 e 399.
37. BIM, Eduardo Fortunato. O Mito da Responsabilidade Objetiva no Direito Ambiental
Sancionador: imprescindibilidade da culpa nas infrações ambientais. MILARÉ, Édis;
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Doutrinas Essenciais Direito Ambiental. vol. V, São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2011. p. 807-839.
38. Apesar de não tratar especificamente de responsabilidade administrativa ambiental, Prates é
cristalino em sua posição ao afirmar que: “Por fim, defendemos que a sanção administrativa
somente pode ser imposta a quem, sem justificação, deixe de cumprir um dever administrativo certo
e determinado normativamente imposto. Por esse segmento não apenas introduzimos a culpa
do administrado, culpa essa fortemente ligada à ideia de justificação, como condição para
a inflicção da sanção administrativa, afastando, desde logo, a responsabilidade objetiva do
domínio administrativo sancionador, como também evidenciamos o antecedente necessário da
sanção administrativa, deixando manifesto que só o descumprimento de deveres normativos
pode originar a sua aplicação.” (PRATES, Marcelo Madureira. Sanção Administrativa Geral:
Anatomia e Autonomia. Coimbra: Almedina, 2005. p. 55).
39. BARROS, Wellington Pacheco. Curso de Direito Ambiental. São Paulo: Atlas, 2008. p. 242-243.
40. Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o
disposto no art. 6º: § 3º A multa simples será aplicada sempre que o agente, por negligência ou
dolo: I - advertido por irregularidades que tenham sido praticadas, deixar de saná-las, no prazo
assinalado por órgão competente do SISNAMA ou pela Capitania dos Portos, do Ministério
da Marinha; II - opuser embaraço à fiscalização dos órgãos do SISNAMA ou da Capitania dos
Portos, do Ministério da Marinha.
41. Posição esta defendida por Paulo Affonso Leme Machado, conforme MACHADO, Paulo
Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 25a ed. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 383.
Entendimento também defendido por ABRÃO, Paulo de Tarso Siqueira, CASTRO, Daniella
Mac-Dowell Leite de. Direito Administrativo Ambiental. Arlindo Philippi Jr., Alaôr Caffé
Alves (ed.). Curso Interdisciplinar de Direito Ambiental. Universidade de São Paulo: Manole, 2005.
p. 389 a 393.
42. DINO NETO, Nicolao; BELLO FILHO, Ney; DINO, Flávio. Crimes e Infrações Administrativas
Ambientais. 3a ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2011. p. 410-414.
43. FREITAS, Vladimir Passos de. Direito Administrativo e Meio Ambiente. 3a ed. Curitiba: Juruá,
2003. p. 80-81.
44. MARCHESAN, Ana Maria Moreira; STEIGLEDER, Annelise Monteiro; CAPELLI, Silvia.
Direito Ambiental. 7a ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2013. p. 169.
45. MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 25a ed. São Paulo: Malheiros,
2017. p. 382-383.
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A terceira corrente, no entanto, descreve a natureza jurídica da
responsabilidade administrativa ambiental como “um sistema híbrido entre
a responsabilidade civil objetiva (que se contenta com o comportamento
adverso aos regulamentos) e a responsabilidade penal subjetiva (que reclama
a presença da licitude no comportamento)”46.
Num primeiro momento47, a jurisprudência do STJ oscilou em
seu posicionamento, com alguns julgados na direção da adoção de um
regime de responsabilidade objetiva para a responsabilidade administrativa
ambiental48. Ocorre que, nestes casos, há uma nítida e cristalina confusão
entre a responsabilidade civil ambiental e aquela de natureza administrativa.
A base de tais decisões fazia uso não apenas do aspecto normativo trazido
pelo §1º do art 14 da Lei n. 6.938/81, como lançava mão de debates acerca da
configuração ou não de danos ambientais. Como se sabe, a responsabilidade
administrativa em matéria ambiental encontra seu fundamento normativo
na Lei n. 9.605/98, combinada com o Decreto Federal n. 6.514/08. Como
já enfrentado no presente texto, a responsabilidade administrativa não se
confunde normativa, funcional ou estruturalmente com a responsabilidade
civil.
Em síntese, os julgados que entendem pela aplicação objetiva da
responsabilidade administrativa ambiental sustentam que:
a responsabilidade administrativa ambiental é objetiva.
Deveras, esse preceito foi expressamente inserido no nosso
ordenamento com a edição da Lei de Política Nacional
do Meio Ambiente (Lei. 6.938/81). Tanto é assim, que o
§1º do art. 14 do diploma em foco define que o poluidor
é obrigado, sem que haja a exclusão das penalidades, a
indenizar ou reparar os danos, independentemente da
existência de culpa49.

Assim, para tais julgados, há uma identidade conceitual e normativa
entre a responsabilidade civil e administrativa, uma vez que o fundamento
utilizado para a sua aplicação seria o conceito normativo de “poluidor” e a
responsabilidade civil objetiva prevista no §1º do art. 14 da Lei 6.938/81 para
fins de “indenização e reparação de danos”.50 51 52.
46. MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 9a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 348.
47. Momento este compreendido entre 2003 e 2015.
48. Neste sentido ver: STJ, REsp 467.212/RJ, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 15/12/2003; STJ,
AgRg no AREsp 165.201/MT, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 19.06.2012, DJe
22.06.2012; STJ, REsp 1318051/RJ, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 17.03.2015,
DJe 12.05.2015.
49. STJ, REsp 1318051/RJ, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 17.03.2015, DJe 12.05.2015.
50. STJ, REsp 467.212/RJ, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 15/12/2003.
51. STJ, AgRg no AREsp 165.201/MT, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 19.06.2012, DJe
22.06.2012.
52. STJ, REsp 1318051/RJ, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 17.03.2015, DJe
12.05.2015.
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A partir de 2015, há um processo de adoção do entendimento pela
natureza subjetiva da responsabilidade administrativa ambiental, recentemente
consolidado pela Primeira Seção da Corte (composta pela Primeira e Segunda
Turmas)53. Esta correção de rumos, a partir de uma análise mais técnica
sobre a matéria, parte da premissa de que esta espécie de responsabilidade
(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 dano54.

que:

Leia-se aqui, ao invés de “dano”, infração.
No mesmo sentido, a corte também esclareceu, em momento posterior,
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 transportador55.

Entendimento este consolidado por mais dois julgados posteriores, no
REsp 1401500/PR de 201656, pela Segunda Turma do STJ, e o AgInt no
AREsp 826.046/SC, de 2018, da Primeira57.
Esta corrente acolhe a autonomia entre as esferas de responsabilidade
civil e administrativa, ao estabelecer a diferenciação normativa entre poluidores
e a amplitude da responsabilidade civil (art. 3º, V, Lei n. 6.938/81) e, de outro,
os transgressores ambientais, aqueles sujeitos à responsabilidade administrativa
(caput do art. 14, Lei n. 6.938/81). Trata-se, em outras palavras, de diferenciar
acertadamente a responsabilidade civil e sua função reparadora, do direito
administrativo sancionador, centrado na imposição de penas administrativas
53. Conforme matéria publicada no site do STJ, em 10.05.2019. Disponível em: http://www.stj.
jus.br. Acesso em: 28 nov. 2019.
54. (STJ, REsp 1.251.697/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 14.04.2012.)
55. Administrativo e processual civil. agravo regimental no agravo em recurso especial. violação ao
art. 535 do cpc. inocorrência. dano ambiental. acidente no transporte de óleo diesel. imposição
de multa ao proprietário da carga. impossibilidade. terceiro. responsabilidade subjetiva.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia
de modo integral e adequado, apenas não adotando a tese vertida pela parte ora Agravante.
Inexistência de omissão. II – A responsabilidade civil ambiental é objetiva; porém, tratandose 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. III – Agravo regimental provido. (STJ, AgRg no AREsp 62.584/
RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, rel. p/ acórdão Min. Regina Helena Costa, DJe 07.10.2015.)
56. STJ, REsp 1401500/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.08.2016, DJe 13.09.2016.
57. STJ, AgInt no AREsp 826.046/SC, 1 Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 27.02.2018, DJe
05.04.2018.
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àqueles que “transgridem” as regras administrativas ambientais. Esta
diferenciação leva um padrão de racionalidade jurídica e consequência lógica,
pois, de um lado, têm-se poluidores diretos e indiretos e, de outro, transgressores
ou infratores. Para os primeiros (poluidores), responsabilidade civil ambiental,
enquanto para o segundo (transgressores), a administrativa. Ainda, de um
lado dano e de outro infração.

3.1 PROVA DA CULPA OU DOLO
Importante esclarecer que o ônus de comprovar a culpa ou o dolo é
de quem alega, no caso da responsabilidade administrativa ambiental, cabe
à Administração a demonstração da ocorrência do ilícito. A culpa ou dolo
do infrator “tem que ser discutida e provada no curso do procedimento
administrativo respectivo, por intermédio da análise da existência de motivos
de justificação conjugada com a verificação da suficiência desses motivos para
desculpar o descumprimento”58. Portanto, qualquer infração administrativa
ambiental “exige que a administração ambiental demonstre, dentre outras
características, que o infrator agiu com dolo ou culpa, matéria que diz
respeito à subjetividade do agente.”59 Cabe, dessa forma, à Administração
provar o descumprimento “de um dever administrativo conhecido, certo e
determinado, e individualizar o administrado responsável”60.
O nível ou o grau de prova da culpabilidade como condição para a
imposição de sanções administrativas ambientais deve atentar não apenas para
o devido processo legal administrativo, mas também para o fato de que o auto
de infração não deve estar baseado em meras especulações ou suspeitas, face
ao princípio da presunção de inocência61. Neste sentido, cabe uma demonstração
58. PRATES, Marcelo Madureira. Sanção Administrativa Geral: Anatomia e Autonomia. Coimbra:
Almedina, 2005. p. 95.
59. BARROS, Wellington Pacheco. Curso de Direito Ambiental. São Paulo: Atlas, 2008. p. 242243; BIM, Eduardo Fortunato. O Mito da Responsabilidade Objetiva no Direito Ambiental
Sancionador: imprescindibilidade da culpa nas infrações ambientais. MILARÉ, Édis;
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Doutrinas Essenciais Direito Ambiental. vol. V, São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2011. p. 834-835.
60. PRATES, Marcelo Madureira. Sanção Administrativa Geral: Anatomia e Autonomia. Coimbra:
Almedina, 2005. p. 97.
61. Neste sentido foi a decisão prolatada pelo TRF 4: MULTA. INFRAÇÃO AMBIENTAL.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. 1. A decisão administrativa que aplica a penalidade
deve ser devidamente fundamentada, ou seja, a autoridade administrativa que aplica a multa deve
elencar as circunstâncias que a levaram a graduar a sanção aplicada. Cumpre lembrar que os
atos administrativos se encontram limitados à observância do princípio da legalidade, pois o
poder discricionário tem validade somente quando realizado de acordo com a lei, não se podendo
confundir a discricionariedade com a arbitrariedade. 2. A Procuradoria do Ibama imputa a
responsabilidade pela suposta infração ambiental em questão também à Prefeitura Municipal de
Florianópolis, opinando pela autuação da Intendência de Santo Antônio de Lisboa - PMF. Não
pode, portanto, o autor responder sozinho por dano ambiental reconhecido como sendo também
de responsabilidade de terceiro. 3. Não comprovado o efetivo dano ambiental, não podendo o
autor ser penalizado por meras presunções. (TRF4, Apelação Cível nº 2004.72.00.007340-4/
SC, Rel. Luiz Carlos de Castro Lugon, 3ª Turma, D.E. 23/01/2008) (Grifamos)
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probatória razoável (ou mínima) pela Administração do descumprimento
do dever de cuidado pelo administrado, a partir do conjunto probatório
produzido no ato da infração ou no curso do processo administrativo
punitivo. Em havendo dúvidas sobre a existência de justificação (excludentes)
ou acerca da suficiência da diligência do infrator em sua tentativa de evitar
o descumprimento, não poderá ser imposta a sanção administrava62. De
outro lado, o administrado também pode refutar a imposição de sanção
administrativa ao demonstrar (a) inexistência dos fatos descritos no auto de
infração; (b) atipicidade da conduta, ou (c) vício em um de seus elementos
componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade)63.
Para tanto, a aferição da culpa ou dolo deve ocorrer tanto em
relação às pessoas físicas ou jurídicas que tenham praticado atos descritos
normativamente como infracionais. Para as pessoas naturais, há a necessidade
de demonstração da culpa ou dolo, em sua configuração subjetiva. No entanto,
as pessoas jurídicas não são capazes de ações físicas materiais, sendo que a
sua responsabilização se dará a partir da violação de deveres de diligência da
atividade que exercem. Há aqui a necessidade do agente autuador demonstrar
a violação de “um dever de cuidado compatível com o estado da técnica e
das normas regulamentares aplicáveis à questão”64. Ainda, acerca da prova
da culpabilidade para fins de responsabilização administrativa ambiental
das pessoas jurídicas, deve haver uma demonstração da violação do dever
62. PRATES, Marcelo Madureira. Sanção Administrativa Geral: Anatomia e Autonomia. Coimbra:
Almedina, 2005. p. 97.
63. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AUTUAÇÃO DO IBAMA ACONDICIONAMENTO DE PNEUS USADOS E RECAUCHUTADOS DE POSSÍVEL
PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA - VIOLAÇÃO DE LEGISLAÇÃO AMBIENTAL
- SENTENÇA DENEGATÓRIA MANTIDA. 1. O auto de infração constitui ato
administrativo dotado de presunção juris tantum de legalidade e veracidade. Assim, só
mediante prova inequívoca de: (a) inexistência dos fatos descritos no auto de infração; (b)
atipicidade da conduta ou (c) vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto,
forma, motivo e finalidade) pode ser desconstituída a autuação. Se a impetrante pretende ver
judicialmente reconhecida a nulidade de ato administrativo impositivo de penalidade, deve
elidir a presunção de legalidade e veracidade da qual se reveste o auto de infração. 2. Em que
pese a insurgência da impetrante, o auto de infração lavrado tem amparo na legislação vigente
e o procedimento adotado pela autoridade administrativa denota higidez suficiente a justificar
a manutenção da autuação. Outrossim, à luz dos documentos acostados e das circunstâncias
fáticas que permeiam o caso concreto, não fora ilidida a presunção de legitimidade da ação de
fiscalização do IBAMA. 3. O risco ambiental causado pela manutenção da conduta praticada
pela impetrante, ao deixar de dar destinação correta aos pneus usados e reformados configurase extremamente elevado atingindo, inclusive, terceiros alheiros à demanda, prejudicados pelos
efeitos relativos à degradação do meio ambiente. 4. Diante da constatação das irregularidades
pela Administração Pública e a observância ao princípio da supremacia do interesse público,
o bem comum deve sobrepor-se ao interesse individual de manutenção das atividades e do
rendimento financeiro da empresa. (TRF 3, Apelação Cível n. 304987, Rel. Des. Mairan Maia,
6ª Turma, j. 31.05.2012, e-DJF3 Judicial 06.06.2012).
64. BIM, Eduardo Fortunato. O Mito da Responsabilidade Objetiva no Direito Ambiental
Sancionador: imprescindibilidade da culpa nas infrações ambientais. MILARÉ, Édis;
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Doutrinas Essenciais: Direito Ambiental. vol. V, São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2011. p. 832.

238

ADVOCACIA AMBIENTAL
desafios e perspectivas

de cuidado e da evitabilidade do fato.65 Em síntese, cabe à Administração a
prova do descumprimento do dever de cuidado e a ausência de justificação
para este descumprimento. Ao autuado, por seu turno, cabe o ônus de provar
a ausência de autoria, infração ou motivos que justifiquem a não observância
dos deveres de cuidado e diligência. Assim, no que concerne ao cometimento
de infrações pela pessoa jurídica, desprovida de subjetividade em seu agir,
a esta poderá ser imputada sanção administrativa nos termos do art. 3o, da
Lei 9605/98, ou seja, quando a prática infracional se der “por decisão de seu
representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou
benefício da sua entidade.” Neste sentido, a autoria material recairá sobre as
pessoas físicas que praticaram, física e materialmente, a conduta infracional,
“porém a responsabilidade pelo ato infracional é atribuída diretamente à
pessoa jurídica, sem excluir a culpabilidade daquelas”66.
Finalmente, há uma inevitável tensão entre o princípio da presunção de
legitimidade e veracidade dos atos da Administração Pública e o da presunção
de inocência. Por esta razão, nenhum destes deve ser tomado de forma
absoluta. Dizer que os atos administrativos produzidos pela Administração
nas fases de investigação e apuração da infração têm presunção de veracidade
significa que o silêncio do autuado não lhe serve de defesa. Ao contrário, o
autuado deve produzir provas contrárias ao conteúdo do auto de infração e,
apenas aí, no caso de subsistirem significativas dúvidas acerca dos aspectos
configuradores da infração ou da existência de motivos justificadores para o
descumprimento dos deveres de cuidado, deverá a autoridade competente
atentar para a presunção de inocência.
Há, portanto, uma dinâmica no ônus da prova no processo administrativo
ambiental. Em sendo subjetiva a responsabilidade administrativa ambiental,
deve haver a realização desta prova pela autoridade ambiental. Por evidente,
a presunção de veracidade dos atos da Administração Pública lhe confere força para
realizar a descrição infracional e, de imediato, impor medidas cautelares e
a imposição de sanções necessárias. No entanto, esta não se trata de (nem
poderia ser) uma presunção absoluta, ainda mais em razão da importância que,
de outro lado, a presunção de inocência deve exercer no Direito Sancionador. Para
dirimir este dilema interpretativo, há a necessidade de a culpabilidade estar
suficientemente demonstrada por elementos probatórios capazes de justificar a
autuação e as sanções aplicadas ao caso, ainda no momento da autuação.
Eis a relevância jurídica e técnica dos relatórios de fiscalização ou laudos
de constatação que devem descrever os elementos identificados na situação
infracional, coletando elementos para sustentar o padrão probatório inerente
65. OSÓRIO, Fábio Medina. Direito Administrativo Sancionador. 6a ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2019. p. 399.
66. CARNEIRO, Ricardo. Aspectos Controversos da Responsabilidade Administrativa Ambiental:
breves reflexões acerca de sua natureza subjetiva. LEITE, José Rubens Morato; BELLO
FILHO, Ney de Barros. Direito Ambiental Contemporâneo. São Paulo: Manole, 2004. p. 258.
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à necessária demonstração da voluntariedade. Estas, num segundo momento,
serão aprofundadas e escrutinadas em um devido processo administrativo,
que deverá confirmar ou não a ocorrência da infração em seus pressupostos
(pessoalidade e culpabilidade). Importante destacar que a presunção de
veracidade e legitimidade não elide a necessidade de provas, principalmente,
pela coleta de informações técnicas (amostras, fotos, imagens, indícios,
presunções, etc.)67.
Em nível de grau de prova, o princípio da veracidade dos atos da
administração não pode imputar o ônus probatório absoluto ao administrado,
no sentido de ele ter que provar aquilo que não fez, chegando ao ponto de ser
uma prova “leonina” ou impossível. Assim, o ônus da Administração acerca
da ocorrência da infração, em que pese seja mínima (padrão mínimo de prova),
deve ser suficientemente clara e razoavelmente assentada no que respeita a
culpabilidade pessoal do agente (conduta culposa). Este standard ou grau de
prova decorre exatamente do regime subjetivo inerente à responsabilidade
administrativa ambiental.
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A (des)ordem normativa ambiental
e a necessidade de uma faxina
regulatória: consolidação ou
codificação?
ÉDIS MILARÉ
LUCAS TAMER MILARÉ

1 A CRISE AMBIENTAL GLOBAL E O DESAFIO À LEI
1.1 A CRESCENTE DETERIORAÇÃO DE NOSSA CASA
COMUM
A temática ambiental aparece hoje como um dos assuntos que mais
preocupa o habitante da aldeia global, na exata medida em que se torna muito
claro que o crescimento econômico e até a simples sobrevivência da espécie
humana não podem ser pensados sem o saneamento do Planeta e sem a
administração inteligente dos recursos naturais.
Portanto, a pergunta que de pronto se impõe é saber se estamos
dispensando trato adequado à nossa casa comum – o planeta Terra.
A resposta a essa indagação, se for buscada nos levantamentos
científicos e nos alertas oriundos de reconhecidas instituições e dos grandes
conclaves levados a efeito pela Comunidade das Nações, evidencia sinais de
verdadeira crise, isto é, de uma casa suja, insalubre e desarrumada, carente de
uma urgente faxina.
Deveras, como é fácil observar, a grandeza e a harmonia da obra da
criação vêm sendo inexoravelmente destruídas pelo homem, que parece ter
interpretado mal o comando bíblico, traduzido na narrativa: “Submetei a
terra; dominai sobre os peixes, as aves e os animais [...]”1. Decerto, o sentido
dos verbos submeter e dominar foi identificado com as concepções de
1.

Gênesis: 1, 28.
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subjugar, espoliar, degradar, ao invés de fazê‑lo convergir para a ideia de
usufruir naturalmente, auferir harmonioso proveito. Por conta disso, o que
se viu foi a substituição do equilíbrio do meio ambiente por uma histórica e
crescente agressão aos bens da vida, não raro determinada pelo imediatismo
egocêntrico. Mas esta, evidentemente, não é uma interpretação correta da
Bíblia, que deve sempre ser lida no seu contexto, com uma justa interpretação
teleológica e temporal, conduzindo ao verdadeiro entendimento de “cultivar
e guardar” o jardim do mundo2. Damo-nos conta, então, de que o Livro
Sagrado não dá lugar a um antropocentrismo despótico, que se desinteressa
das outras criaturas!
Ainda agora, o Papa Francisco nos faz soar aos ouvidos o clamor
de uma nova trombeta, ao trazer a lume a Carta Encíclica, Laudato Sì,
sobre os percalços do ecossistema do planeta Terra ao longo dos séculos
XIX e XX, recordando o equívoco antropocêntrico do homem perante a
Terra: “Crescemos a pensar que éramos seus proprietários e dominadores,
autorizados a saqueá-la”. Nisso seguramente erramos já contra o princípio:
“O nosso corpo é constituído pelos elementos do planeta; o seu ar permitenos respirar, e a sua água vivifica-nos e restaura-nos”, conforme lemos já no
item 2 da referida Carta.
Mais adiante, Francisco retoma a advertência do seu antecessor Paulo
VI, expressa em uma encíclica sobre a Paz (1971): a problemática ecológica
pode ser considerada como crise:
consequência dramática da atividade descontrolada do
ser humano que, ao explorar irracionalmente a natureza,
corre o risco de a destruir– e ele próprio virá a ser vítima
dessa degradação. É o risco de uma “catástrofe ecológica”
sob o efeito da explosão da civilização industrial. Isso
porque “os progressos científicos mais extraordinários, as
invenções técnicas mais assombrosas, o desenvolvimento
econômico mais prodigioso, se não estiverem unidos a um
progresso social e moral, voltam-se necessariamente contra
o homem3.

Nesse panorama, os resultados emanados dos seguidos eventos da
ONU – Estocolmo (1972), Rio de Janeiro (1992), Joanesburgo (2002) e Rio
de Janeiro (2012) – convergiram por mostrar que a generosidade da Terra não
é inesgotável e vivemos uma verdadeira encruzilhada ecológica, pois estamos
nos alimentando de porções que pertencem às gerações ainda não nascidas. E
esse consumismo, imprudente e impudente, está exaurindo o capital natural
do mundo e colocando em risco nossa prosperidade futura. Uma analogia
com a descuidada utilização do cheque especial bem explica a inquietação: ele
permite gastar mais dinheiro do que se tem no banco, mas depois se pagam
2.
3.

Gênesis: 2,15.
Esse trecho foi extraído de um discurso do Papa Paulo VI dirigido à FAO, por ocasião do 25º
aniversário dessa agência das Nações Unidas para a alimentação e a agricultura.
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juros escorchantes. No caso do planeta, esses juros incidem em forma de
envenenamento dos oceanos e da atmosfera pelo CO2, extinção de espécies,
diminuição das reservas de água potável e, num futuro próximo, esgotamento
das reservas de petróleo, carvão e gás natural, os principais combustíveis da
civilização4.
Essa preocupante situação resta bem evidenciada no Relatório Planeta
Vivo 2020, principal avaliação de cunho científico mundial da saúde do nosso
Planeta, produzido pela Rede WWF5, o relatório mostrou – com base no
índice da pressão ecológica que cada habitante exerce sobre o Planeta6 – que
a humanidade, já com mais de 7,5 bilhões de almas, está, realmente, fazendo
um saque a descoberto sobre os recursos naturais da Terra.
É a partir desses dados que a Global Footprint Network, associação de
pesquisa internacional, tem feito, anualmente, o cálculo da pegada ecológica que
a sociedade impõe à natureza, indicando o dia da sobrecarga da Terra (Earth
Overshoot Day). Este dia marca o momento em que se tem por terminado o
estoque de recursos naturais e serviços para o ano. É o dia em que a civilização
global entra no vermelho do déficit ambiental, cuja tendência é acontecer cada
vez mais cedo. Em 2019 esse dia ocorreu em 29 de julho. Em 2020, deu-se em
22 de agosto, por conta dos efeitos da pandemia da covid-197.
A seguir por esses caminhos, deduz-se que, até 2030, precisaremos de
uma capacidade produtiva equivalente a dois planetas para satisfazer os níveis
4.
5.

6.

7.

Revista Veja. O limite está no horizonte, 02.11.2011. p.132.
A Rede WWF (Fundo Mundial para a Vida Selvagem), fundada em 1961, que tem como
objetivo a conservação da natureza em nível global, com cerca de 5 milhões de apoiadores e
atuação em mais de 100 (cem) países, é uma das maiores e mais respeitadas redes ambientalistas
independentes do mundo. Entre suas atividades e campanhas, ressai a publicação “Planeta
Vivo”, um relatório bienal que apresenta o cenário detalhado e atualizado da situação do meio
ambiente em nosso Planeta (Ver última versão: WWF. Índice Planeta Vivo 2020 – Reversão da
curva de perda de biodiversidade, Sumário Executivo. ALMOND, R. E. A.; GROOTEN, M.;
PETERSEN, T. (eds.), Gland, Suíça, 2020).
Trata-se, aqui, daquilo que se convencionou chamar de pegada ecológica. “A noção de pegada
ecológica, que é amplamente difundida pela ONG WWF, foi proposta pelo canadense William
Rees no início dos anos 1990. Esse indicador é considerado como um meio de comunicação
destinado ao grande público [...]. Trata-se de um indicador de pressão exercido sobre o meio
ambiente. A pegada ecológica mede a carga que determinada sociedade impõe à natureza. Essa
carga é definida como ‘a superfície terrestre e aquática biologicamente produtiva necessária à
produção dos recursos consumidos e à assimilação dos resíduos produzidos por essa população,
independentemente da localização dessa superfície’. É um indicador estatístico que permite
avaliar a carga ecológica de uma atividade industrial, de um modo de vida. O WWF define como
unidade de medida da pegada ecológica o hectare global” (Dicionário do meio ambiente. VEYRET,
Yvette (Org.); BAGNO, Marcos (Trad.). São Paulo: Ed. Senac, 2012. p. 251.
Segundo a Global Footprint Network, a redução da pegada ecológica em razão da covid-19
demonstra que é possível, num curto espaço de tempo, alterar os padrões de consumo
dos recursos naturais. Houve redução de 9,3% da pegada ecológica global em decorrência,
principalmente, da extração de madeira e das emissões de CO2 resultantes da utilização de
combustíveis fósseis. No entanto, a verdadeira sustentabilidade, que possibilita que todos
prosperem na Terra, apenas poderá ser alcançada por meio da conscientização e não da
catástrofe (Disponível em: www.ecodebate.com.br. Acesso em 25 ago. 2020).
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atuais da nossa demanda. Pior: se todos os habitantes da Terra buscassem o
mesmo estilo de vida dos que vivem hoje no Kwait, no Catar, na Dinamarca,
nos Estados Unidos ou nos Emirados Árabes Unidos, p. ex., seriam necessários
os recursos de 4,5 planetas como o nosso. A conta ecológica não fecha!
Não pode haver dúvida de que o Planeta está gravemente enfermo
e com suas veias abertas. Se a doença é a degradação ambiental, forçoso
concluir que ela não é apenas superficial: os males são profundos e atingem
as entranhas mesmas da Terra. Essa doença é, ao mesmo tempo, epidêmica,
enquanto se alastra por toda parte; e endêmica, porquanto está como que
enraizada no modelo de civilização em uso, na sociedade de consumo e na
enorme demanda que exercemos sobre os sistemas vivos, ameaçados de
exaustão.
Neste sentido, a equação “demandas da humanidade” versus “saúde
do planeta” vai, por certo, permear a dimensão política do mundo no século
XXI, pois à ética da solidariedade repugna deixarmos para as gerações que
ainda virão depois de nós apenas os ossos do banquete da vida.

1.2 O PAPEL DA LEI PARA A SUPERAÇÃO DA CRISE
Sem a pretensão de mostrar receita pronta para o enfrentamento das
emergências que já aí estão, importa registrar, entre as possíveis respostas8
para o endereçamento da questão, a urgente instituição, em níveis locais e
global, de um sistema normativo capaz de frear as inconsequentes agressões
ao ambiente.
Com efeito, dado que o embate de interesses para a apropriação dos
bens da natureza se processa em autêntico clima de guerra – de prepotentes
Golias contra indefesos Davis –, a ausência de postulados reguladores dos
possíveis conflitos poderia redundar numa luta permanente e desigual, com
o mais forte sempre impondo-se ao mais fraco. E é evidente que esse estado
de beligerância não convém para a tranquilidade social, já que o homem não
pode estar em paz consigo enquanto estiver em guerra com a natureza.
Daí a necessidade de um regramento jurídico para que esse jogo de
interesses possa estabelecer-se com um mínimo de equilíbrio, pois é sabido
que “onde há fortes e fracos, a liberdade escraviza, a lei é que liberta”9.
8.

9.

Por exemplo: (i) a utilização racional da ciência e da tecnologia, com o efetivo envolvimento das
pessoas; (ii) a promoção de políticas demográficas adequadas, em linha com alertas emanados
da Declaração de Estocolmo/1972 (Princípio 16) e Declaração do Rio/1992 (Princípio 8); (iii)
reflexão sobre uma governança do ambiente planetário, por meio, por exemplo, da instituição
de uma agência supranacional – espécie de “Organização Ambiental das Nações Unidas”,
ou, como se queira, de uma “Organização Mundial do Ambiente” –, dotada de recursos
próprios, poderes efetivos e autoridade ou força suasória para implantar e conduzir programas
eficientes para a vigilância ambiental do Planeta; e (iv) a reformulação do comportamento da
sociedade humana, por meio de uma mudança cultural que refreie a civilização do consumo e
do desperdício e injete na sociedade uma preocupação maior com a equidade intergeracional.
TELLES JÚNIOR, Goffredo. A constituição, a assembleia constituinte e o congresso nacional. São
Paulo: Saraiva, 1986. p. 19.
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Forte nessa realidade, e tendo em vista o caráter global e a
dimensão planetária que assumem as graves e crescentes perturbações do
equilíbrio ecológico, é que, na Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento (1992), se inseriu, nos Princípios 11 e 13, recomendação
segundo a qual os Estados adotarão legislação ambiental eficaz, visando à
responsabilidade e à indenização das vítimas de poluição e de outros danos
ambientais. Na mesma linha, aliás, da Agenda 21 que, no seu Capítulo 39,
buscou incentivar a formulação de propostas para o aperfeiçoamento da
capacidade legislativa dos países em desenvolvimento. Outro tanto e em
absoluta sintonia com tal entendimento, o Papa Francisco, na Encíclica
Laudato Sì10, aduz:
Nunca maltratamos e ferimos a nossa casa comum como
nos últimos dois séculos. [...] Torna-se indispensável criar
um sistema normativo que inclua limites invioláveis e
assegure a proteção dos ecossistemas, antes que as novas
formas de poder derivadas do paradigma tecnoeconômico
acabem por arrasá-los não só com a política, mas também
com a liberdade e a justiça11.

Esse o reclamo de hoje! Importa, então, verificar como nosso país, ao
longo do tempo, tem concebido esse repto universal.

2 O DESENVOLVIMENTO DO DIREITO DO AMBIENTE NO
BRASIL
A história da positivação legislativa para o resguardo do ambiente, em
nosso país, pode ser contada ao lume de vários critérios ou objetivos, segundo
o alvitre de cada narrador.
Em nosso sentir, e para fins meramente didáticos, é possível entrever,
no plano temporal, três momentos que podem ser assim identificados:
(i) Fase embrionária, que se estendeu desde o descobrimento (1500) até a
edição da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (1981), marcada por acentuado
obscurantismo, de viés economicista, que só começou a ceder passo com a
entrada em vigor do Código Civil Bevilacqua (1916), indutor de esparsos
diplomas genuinamente nacionais, porém sem qualquer sistematicidade ou
coerência para a proteção ecológica em si;
(ii) Fase do nascimento, coincidente com a aprovação da Lei 6.938/1981,
que trouxe consigo a primeira preocupação com o trato unificado e global
das questões ambientais, dentro do contexto de uma “Política Nacional” e o
estabelecimento de um “Sistema” para a sua implementação; e
(iii) Fase da maturidade, também chamada fase da “constitucionalização”,
pontifica com a promulgação da Constituição Federal de 1988, com a
10. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2015.
11. Cap. I, n. 6, item 53.
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consagração do Direito do Ambiente como um “Direito adulto”. Nessa nova
perspectiva, o meio ambiente deixa de ser considerado um bem jurídico per
accidens (casual, por uma razão extrínseca) e é elevado à categoria de bem
jurídico per se, vale dizer, dotado de um valor intrínseco e com autonomia
em relação a outros bens protegidos pela ordem jurídica – como é o caso da
saúde humana – ou inerentes à pessoa.

2.1 A FASE EMBRIONÁRIA (1500/1981)
A devastação ambiental não é “privilégio” de nossos dias. É um
fenômeno que acompanha o homem desde os primórdios de sua história.
Aliás:
um dos mitos que caracterizam a civilização ocidental é o
do Jardim de Éden, onde o homem vivia em harmonia com
a natureza e do qual foi expulso por seus pecados e sua falta
de virtude [...]. A expulsão se deveu à utilização predatória
dos recursos naturais, e a história poderia ter sido diferente.
Nesse sentido, a Bíblia talvez não seja tão explícita como
seria desejável. Não é o fato de ter comido uma maçã
que levou à expulsão do Paraíso. O fato de o homem ter
exaurido o solo e perturbado a sua capacidade de manter
as macieiras produtivas é que destruiu o Jardim de Éden e
redundou na sua expulsão de lá12.

Apenas a percepção jurídica desse fenômeno – até como consequência
de um bem jurídico novo denominado meio ambiente – é que é recente.
De fato, a proteção do ambiente, ainda que por meio das mais
incipientes regras de conduta, sempre foi objeto de preocupação, em maior
ou menor escala, de todos os povos. Vale lembrar, a título de ilustração, que
noções precursoras sobre biodiversidade e conservação das espécies animais
podem ser encontradas no Gênesis13. O Deuteronômio14 já proibia o corte
de árvores frutíferas, mesmo em caso de guerra, com pena de açoite para os
infratores15.
São manifestações da época as elencadas a seguir.

2.1.1 AS ORDENAÇÕES DO REINO
No Brasil, segundo relato de Ann Helen Wainer16, as primeiras
formulações normativas dirigidas à tutela do meio ambiente vão ser
12.
13.
14.
15.
16.

GOLDEMBERG, José. A degradação ambiental no passado. O Estado de S. Paulo, 06.06.1995. p. A2.
Capítulos VI e VII.
Capítulo XX: 19.
WAINER, Ann Helen. Noé e a biodiversidade. Identidade. vol. V. p. 44. 1997.
Para um estudo aprofundado da evolução histórica do Direito Ambiental brasileiro, consultese, d autora, o primoroso trabalho Legislação ambiental brasileira: subsídios para a história do direito
ambiental, 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, também publicado, em resumo, na Revista de
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encontradas na legislação portuguesa que aqui esteve em vigência por mais de
quatro séculos de história.
Por ocasião do descobrimento, vigoravam em Portugal as Ordenações
Afonsinas, editadas sob o reinado de Dom Afonso V (1432-1481), cujo
trabalho de compilação, baseado no Direito Romano e no Direito Canônico,
foi concluído em 1446. Nessa que foi o primeiro Código Legal europeu, já se
encontravam algumas referências que denotavam a preocupação com o meio
ambiente, como aquela, p. ex., que tipificava o corte de árvores de fruto como
crime de injúria ao rei17. O estudioso é levado a crer, então, que, acima dos
interesses ambientais objetivos, havia maior preocupação com a propriedade
da nobreza e da Coroa.
Em 1521, uma nova compilação aparece sob a denominação Ordenações
do Senhor Rey Dom Manuel (1469-1521) – Ordenações Manuelinas, como ficaram
conhecidas –, que avança na matéria ambiental. Proíbe-se, por exemplo, a
caça de certos animais (perdizes, lebres e coelhos) com instrumentos capazes
de causar-lhes a morte com dor e sofrimento18; coíbe-se a comercialização
de colmeias sem a preservação da vida das abelhas19 e se mantém tipificado
como crime o corte de árvores frutíferas, agora punindo o infrator com o
degredo para o Brasil quando a árvore abatida tivesse valor superior a “trinta
cruzados”.
A partir de 1580, o Brasil passa para o domínio espanhol sob Filipe III
(1578-1603), chamado de Filipe II em Portugal, quando os dois reinos ibéricos
estavam unidos sob seu governo, oportunidade em que se ordena mais uma
compilação das leis lusitanas. Em 1603, morto Filipe II, seu filho de igual
nome determina a expedição da lei pela qual ficaram aprovadas as Ordenações
Filipinas, obrigatórias no Reino e nas colônias portuguesas20. Considerado
o mais avançado diploma legal a viger no Brasil colonial, vamos encontrar
nessas Ordenações o conceito de poluição, uma vez que elas vedavam a
qualquer pessoa jogar material que pudesse matar os peixes e sua criação ou
sujar as águas dos rios e das lagoas21. A tipificação do corte de árvores de
fruto como crime é reiterada, prevendo-se para o infrator o cumprimento

17.
18.
19.
20.
21.

direito ambiental. n. 0. p. 158-169. São Paulo: Ed. RT, 1995. Ver, igualmente, sobre a matéria,
MAGALHÃES, Juraci Perez. A evolução do direito ambiental no Brasil. São Paulo: Oliveira Mendes,
1998.
Título LVIIII.
Livro V, Título LXXXIIII.
Livro V, Título XCVII.
A primeira edição portuguesa, original, é de 1603, com o título Ordenações do Reino de Portugal,
recompiladas por mandado de el rei Dom Philippe de Portugal, a cargo do Mosteiro de São
Vicente de Fora da Ordem dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho.
Livro V, Título LXXXVIII, § 7, com a seguinte redação: “E pessoa alguma não lance nos rios
e lagoas em qualquer tempo do ano [...] trovisco, barbasco, coca, cal nem outro algum material
com que se o peixe mate”.
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de pena de degredo definitivo para o Brasil22. Ganhou relevo a proteção dos
animais, cuja morte “por malícia” acarretava ao infrator cumprimento de uma
pena também “para sempre” no Brasil23. Proibiu a pesca com determinados
instrumentos e em certos locais e épocas estipulados24.
Toda essa legislação, antiga, complexa, esparsa e inadequada, deixava
imune (se é que não incentivava) o esbulho do patrimônio natural, despojado
do seu caráter de bem comum e tratado ignominiosamente como propriedade
privada, gerido e explorado sem escrúpulos, com discricionariedade acima de
qualquer legislação coerente, de qualquer interesse maior.
Verdade é que as Ordenações traziam embriões jurídicos para uma ação
do Poder Público na tutela de alguns recursos naturais. Elas foram transpostas,
e às vezes adaptadas, para o Brasil Colônia. Mas, segundo depoimento de
historiadores, impunham-se mais os interesses particulares e subalternos do
que o público; o interesse nacional nem era sequer sonhado25. Alguns itens
mereceram citações, como os regimentos do pau-brasil e do corte de árvores
frutíferas. O ciclo, todavia, caracterizava-se justamente por exportação de
madeiras e monoculturas; estas, por sua vez, estenderam-se pelo território
à custa da preciosa vegetação nativa, como foi o cultivo da cana-de-açúcar.
Vozes isoladas faziam-se ouvir, aqui e acolá; mas eram esparsas e
poucas, sem a consistência e a forma suficientes para impor-se por meio
de instrumentos jurídicos sólidos e dotados de descortino. Nem se poderia
esperar tanto daqueles remotos tempos, já ávidos de recursos naturais para
alimentar os interesses metropolitanos dos impérios coloniais.
Uma voz houve que, a despeito de não ter encontrado o eco que
merecia, traduziu a clarividência de um estadista bem preparado. Tratase de José Bonifácio de Andrada e Silva (1763-1838), o “Patriarca da
Independência”, portador de larga experiência internacional e senhor de
apreciáveis conhecimentos científicos e jurídicos. Foi, certamente, a voz mais
expressiva em todo o tempo decorrido entre a Inconfidência Mineira e os
22. Livro V, Título LXXV: “O que cortar árvore de fruto, em qualquer parte que estiver, pagará
a estimação dela a seu dono em tresdobro. E se o dano que assim fizer nas árvores for valia
de quatro mil réis, será açoitado e degredado quatro anos para África. E se for valia de trinta
cruzados, e daí para cima, será degredado para sempre para o Brasil”.
23. Livro V, Título LXXVIII: “E a pessoa que matar besta, de qualquer sorte que seja, ou boi ou
vaca alheia por malícia, se for na vila ou em alguma casa, pague a estimação em dobro, e se for
no campo, pague o tresdobro, e todo para seu dono: e sendo o dano de quatro mil réis, seja
açoitado e degredado quatro anos para África. E se for de valia de trinta cruzados e daí para
cima, será degredado para sempre para o Brasil”.
24. Livro V, Título LXXXVIII, § 6º: “E defendemos que pessoa alguma não pesque em rios nem
em lagoas de água doce com rede, cóvãos, nassas, tesões, nem por outro algum modo; nos
meses de março, abril e maio, somente poder-se-á pescar à cana com anzol”.
25. SALVADOR, Frei Vicente do. História do Brasil (1500-1627), revisão de Capistrano de Abreu e
outros, 7. ed. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: EDUSP, 1982. Baseada em relatos coligidos,
em depoimentos da época e em observações pessoais, esta obra curiosa fala da ganância
ilimitada dos colonizadores e da espantosa agressão à natureza do Brasil.
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últimos anos do Império. Sua obra Projetos para o Brasil tornou-se clássica e,
sem dúvida, teria inspirado movimentos ambientalistas se, para tanto, tivesse
havido consciência histórica, clima e preparação26.
O período imperial registrou alguns elementos novos na legislação
que se ocupava de recursos naturais. Sem dúvida, a visão prospectiva de
José Bonifácio contribuiu para rever estruturas arcaicas, como a propriedade
sesmarial, e corrigir erros de políticas que eram adotadas para a “modernização”
do sistema de propriedades fundiárias e da exploração agrícola. A título de
exemplo, a Constituição de 1824, a primeira da história do constitucionalismo
brasileiro, não fez qualquer menção expressa à matéria, apenas cuidando da
proibição de indústrias contrárias à saúde do cidadão (art. 179, XXIV), o que
já traduzia certo avanço no contexto da época. Ao advento da Carta Imperial
seguiu o primeiro Código Criminal (1830) da história jurídica nacional, que
penalizava o corte ilegal de madeiras. A Lei 601, de 18 de setembro de 1850
– que (litteris) “dispõe sobre as terras devolutas do império, e acerca das que
são possuídas por título de sesmaria sem preenchimento das condições legaes,
bem como por simples título de posse mansa e pacífica: e determina que,
medidas e demarcadas as primeiras sejão ellas cedidas a titulo oneroso assim
para empresas particulares, como para o estabelecimento de Colônias de
nacionaes, e de estrangeiros, autorizado o Governo a promover a colonização
estrangeira na forma que declara” –, inovava significativamente no uso do solo,
disciplinando a ocupação do território, atenta às invasões, aos desmatamentos
e aos incêndios criminosos, entre outros ilícitos.
Nela houve, sem dúvida, uma preocupação de se evitar qualquer
possibilidade de agredir a natureza a pretexto de aproveitamento da terra.
Entretanto, a distância entre a estrutura formal e a real neutralizou, em grande
parte, o espírito e a letra dessa Lei.
Na transição do Império para a República, é obrigatório lembrar a figura
notável de Joaquim Nabuco. Não foi apenas eminente nas lutas abolicionistas;
ele foi também arauto na defesa dos nossos recursos naturais e na integridade
daquilo que, mais tarde, passou a ser chamado patrimônio ambiental.
Não é intuito deste trabalho alongar-se pelo trajeto histórico da
problemática ambiental no Brasil, toda ela cheia de meandros. Para tanto,
podem ser retomados clássicos de nossa Literatura, como Gilberto Freyre
(Casa-grande & senzala, Nordeste), Euclides da Cunha (Os sertões, Contrastes
e confrontos) e Joaquim Nabuco (O abolicionista). Entre estudos recentes,
específicos para o Direito ambiental e introdutórios ao assunto, podem ser

26. SILVA, José Bonifácio de Andrada e. Projetos para o Brasil (Org. LARA, Sílvia Hunold). São
Paulo: Companhia das Letras, 1999. Ver também PÁDUA, José Augusto. Natureza e projeto
nacional. Ecologia e política no Brasil (Org. PÁDUA, José Augusto). Rio de Janeiro: Espaço e
Tempo, IUPERJ, 1987. p. 11-62.
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consultados Juraci Perez Magalhães27, Ann Helen Wainer28 e Adalberto Carim
Antônio29, cujos trabalhos trazem alguma reconstituição histórica.
Nossa história, infelizmente, é de uma degradação ambiental impune.
Na prática, somente eram punidos os delitos que atingissem a Coroa ou os
interesses fundiários das classes dominantes. O patrimônio ambiental coletivo,
como o conhecemos hoje, era inimaginável. Não por falta de doutrina que se
encontrava alhures, mas por força do estreito e fechado círculo dos interesses
familiares, feudais ou oligárquicos. Por outro lado, a abolição da escravatura,
em suas etapas sucessivas, preocupava e acirrava os ânimos.
Daí que, com séculos de atraso em relação a países europeus, começaram
a surgir os primeiros instrumentos legais para a modernidade.

2.1.2 O CÓDIGO CIVIL BEVILACQUA (1916) E OS PRIMEIROS
PASSOS PARA UM CORPO DE REGRAS GENUINAMENTE
NACIONAL
Na virada do século XX, com a edição do Código Civil de 191630 –
que revoga as Ordenações (art. 1807) e elenca algumas normas de colorido
ecológico destinadas à proteção de direitos privados na composição de
conflitos de vizinhança31 – é dado o primeiro e significativo passo, pelo
legislador brasileiro, para a formulação de regras próprias à tutela jurídica do
meio ambiente.
Nas décadas que se seguiram à promulgação do Código Civil, começa a
florescer a legislação tutelar do meio ambiente no Brasil, com o aparecimento
dos primeiros diplomas legais, permeados por regras específicas atinentes a
fatores ambientais.
Assim, por exemplo: Decreto 16.300, de 31.12.1923 (Regulamento do
Departamento de Saúde Pública); Decreto 23.793, de 23.01.1934 (Código Florestal);
Decreto 24.114, de 12.04.1934 (Regulamento de Defesa Sanitária Vegetal); Decreto
24.642, de 10.07.1934 (Código de Mineração); Decreto 24.643, de 10.07.1934
(Código de Águas); Decreto-lei 25, de 30.11.1937 (Patrimônio Cultural: organiza a
27. MAGALHÃES, Juraci Perez. A evolução do direito ambiental no Brasil. São Paulo: Oliveira Mendes,
1998.
28. WAINER, Ann Helen. Legislação ambiental brasileira: subsídios para a história do direito ambiental. 2.
ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999.
29. ANTONIO, Adalberto Carim. A evolução e maturidade do direito ambiental brasileiro. Manaus:
Grafima, 1992.
30. Hoje revogado pela Lei 10.406, de 10.01.2002, que instituiu o atual Código Civil Brasileiro.
31. Ver arts. 554 a 588 do Código de 1916, entre os quais vale destacar o art. 554, que atribuía ao
proprietário ou inquilino de um prédio o direito de impedir que o mau uso da propriedade
vizinha pudesse prejudicar a segurança, o sossego e a saúde dos que o habitam, e o art. 584,
que proibia construções capazes de poluir, ou inutilizar, para o uso ordinário, a água de poço
ou fonte alheia, a elas preexistentes. No Código de 2002, a matéria vem tratada nos arts. 1.277
a 1.313.
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proteção do patrimônio histórico e artístico nacional); Decreto-lei 794, de 19.10.1938
(Código de Pesca); Decreto-lei 1.985, de 29.01.1940 (Código de Minas) e Decretolei 2.848, de 07.12.1940 (Código Penal).
Nesse caminhar, mais particularmente na década de 1960, com o
adensamento populacional e a emergência do movimento ecológico, já sob
a égide do regime militar (1964-1985), novos textos legislativos aparecem,
informados por normas de maior alcance social dirigidas à prevenção e
controle da degradação ambiental.
Entre os mais importantes, destacam-se: Lei 4.504, de 30.11.1964
(Estatuto da Terra); Lei 4.771, de 15.09.1965 (Código Florestal); Lei 5.197, de
03.01.1967 (Proteção à Fauna); Decreto-lei 221, de 28.02.1967 (Código de
Pesca); Decreto-lei 227, de 28.02.1967 (Código de Mineração); Decreto-lei 248,
de 28.02.1967 (Política Nacional de Saneamento Básico); Decreto-lei 303, de
28.02.1967 (Criação do Conselho Nacional de Controle da Poluição Ambiental); Lei
5.318, de 26.09.1967 (Política Nacional de Saneamento) e Lei 5.357, de 17.11.1967
(Penalidades para embarcações e terminais marítimos ou fluviais por lançamento detritos ou
óleo em águas brasileiras).
Como podemos observar, afora algumas exceções, a legislação
então imperante estava dispersa nos desvãos de um verdadeiro cipoal,
conformando-se a uma visão utilitarista, ao pressuposto de que os recursos
naturais se destinavam apenas ao atendimento das necessidades primárias
do homem, sem qualquer preocupação maior com os elementos da natureza
como garantidores do equilíbrio ambiental.

2.1.3 A CONFERÊNCIA DE ESTOCOLMO (1972) E SEUS
REFLEXOS NO FOMENTO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL
BRASILEIRA
No final da frutuosa década de 1960 em termos de produção
legislativa, a Suécia – forte nos alertas do chamado “Clube de Roma”
(1968) materializados no seu Relatório Limites para o Crescimento (1972)32 e
preocupada com o crescimento econômico e o processo de industrialização
predatória então experimentados – propôs à ONU a realização de uma
conferência internacional para discutir os principais problemas ambientais
que já alcançavam uma dimensão global, relacionando-os a questões
socioeconômicas, em especial à pressão do crescimento demográfico sobre
os recursos naturais nos países pobres.
Acatada a proposta, em junho de 1972, na cidade de Estocolmo, realizouse a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, com
32. Em síntese, esse Relatório, que tinha como foco a defesa do “crescimento zero”, propugnava
por um consumismo mais moderado ou, simplesmente, pela renúncia a determinados produtos,
em ordem a minimizar os efeitos negativos do descontrolado crescimento populacional e da
exagerada demanda por recursos naturais.
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a participação de 113 países e 250 organizações não governamentais, que
viria influenciar e impulsionar, decisivamente, o Direito Ambiental aqui em
formação.
Os principais resultados dessa Conferência foram a criação do
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente- PNUMA e a aprovação
da Declaração sobre o Meio Ambiente Humano. Também conhecida
como Declaração de Estocolmo, ela contém 26 princípios referentes a
comportamentos e a responsabilidades destinados a nortear os processos
decisórios de relevância para a questão ambiental.
Na Conferência de Estocolmo, ao contrário do apregoado pelo Clube
de Roma de 1968, alvitrou-se como ideal, ao invés de produzir menos,
produzir melhor, sem desperdícios, racionalizando a utilização dos recursos
naturais, com menor geração de resíduos. Era, a bem ver, uma alternativa
mais palatável para a sociedade, pois tirava de seus ombros a necessidade de
consumir menos, transferindo o ônus de produzir melhor para a indústria de
extração ou de transformação33.
Nesse evento, considerado o ponto de partida do debate globalizado
em torno da questão ambiental, os países do Terceiro Mundo, liderados pelo
Brasil, passaram a questionar a postura dos países ricos, que, tendo atingido
pujança industrial com o uso predatório de recursos naturais, queriam agora
retardar e encarecer a industrialização dos países subdesenvolvidos, impondolhes complexas exigências de controle ambiental. Isso, porém – diziam –,
levaria a que os ricos continuassem sempre ricos, e os pobres permanecessem
sempre e irremediavelmente pobres. “A maior poluição é a pobreza” e “a
industrialização suja é melhor do que a pobreza limpa” eram os slogans
terceiro-mundistas.
Ante as acerbas críticas da comunidade internacional, a reação brasileira
neutralizadora se fez sentir com a edição do Decreto 73.030, de 30.10.1973,
instituindo a Secretaria Especial do Meio Ambiente- SEMA, no âmbito do
então Ministério do Interior, com o declarado objetivo de orientar uma política
de conservação do meio ambiente e o uso racional dos recursos naturais.
Capitaneada pelo reconhecido e emérito ambientalista Paulo Nogueira Neto,
marca a criação da SEMA, uma nova era para o ambientalismo e para o
desenvolvimento da correlata legislação brasileira.
Na senda dessa nova realidade, a euforia legiferante começa a ganhar
corpo, experimentando o país momentos auspiciosos prenunciadores de
significativos avanços, como atestam os seguintes sinais: a aprovação, pela
Lei 6.151, de 04.12.1974, do II Plano Nacional de Desenvolvimento- PND,
para ser executado no período de 1975 a 1979, o qual, incorporando em
seu texto a preocupação com o estabelecimento de uma política ambiental a
33. TRENNEPOHL, Curt. Lei nº 6.938/1981 – um divisor de águas para os recursos naturais.
MILARÉ, Édis. Os 40 anos da lei da política nacional do meio ambiente. (no prelo).
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ser seguida, acabou por mudar a estratégia do enaltecido desenvolvimento a
qualquer custo, até então imperante; Decreto-lei 1.413, de 14.08.1975 (Controle
da poluição do meio ambiente provocada por atividades industriais); Lei 6.453, de
17.10.1977 (Responsabilidade civil por danos nucleares e responsabilidade criminal por
atos relacionados com atividades nucleares); Lei 6.513, de 20.12.1977 (Áreas especiais
e locais de interesse turístico); Lei 6.766, de 19.12.1979 (Parcelamento do solo urbano),
conhecida como “Lei Lehmann” e Lei 6.803, de 02.07.1980 (Zoneamento
industrial das áreas críticas de poluição).
Como é fácil perceber, o conjunto das leis até então não se preocupava
em proteger o meio ambiente de forma específica e global, dele cuidando de
maneira diluída, e mesmo casual, e na exata medida em que pudesse atender
sua exploração pelo homem.
Assistente omisso, entregava o Estado a tutela do ambiente à
responsabilidade exclusiva do próprio indivíduo ou cidadão que se sentisse
incomodado com atitudes lesivas à sua higidez. Segundo esse sistema, por
óbvio, a irresponsabilidade era a regra, e a responsabilidade, a exceção. Sim,
porque o particular ofendido não se apresentava, normalmente, em condições
de assumir e desenvolver ação eficaz contra os agressores, quase sempre
poderosos grupos econômicos, quando não o próprio Estado.

2.2 A FASE DO NASCIMENTO (1981/1988)
Nada obstante algum progresso verificado nesse longo período, a
verdade é que, dentro do espírito contemporâneo, pode-se afirmar, sem medo
de errar, que somente a partir da década de 1980 é que a legislação sobre a
matéria passou a desenvolver-se com maior consistência e celeridade, sob as
luzes e influências da Conferência de Estocolmo, de 1972.
Como que para compensar o tempo perdido, ou talvez por ter a
Ecologia se tornado o tema do momento, passaram a proliferar diplomas
legais mais ambiciosos, voltados para a proteção do patrimônio ambiental do
país, segundo uma visão global, organizada e mais sistêmica.

2.2.1 A LEI DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE
(LEI 6.938/1981)
No alvorecer da década de 1980, veio à luz a Lei 6.938, de 31 de agosto
de 1981, estabelecendo entre nós, pela primeira vez, uma Política Nacional
do Meio Ambiente- PNMA, com as linhas gerais para um tratamento mais
abrangente e unificado sobre a matéria no que tange às suas finalidades,
mecanismos de formulação e aplicação e constituindo o Sistema Nacional do
Meio Ambiente- SISNAMA.
Essa Política foi, sem questionamento, um passo pioneiro na vida
pública nacional, no que concerne à dinâmica da realidade ambiental. Seus
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objetivos nitidamente sociais e a solidariedade com o planeta Terra, que,
mesmo implicitamente, se acham inscritos em seu texto, fazem dela um
instrumento legal de grandíssimo valor para o país, cumprindo, ao ver de
muitos, verdadeiro papel de Código Ambiental Brasileiro.
Concebida, elaborada e aprovada em um período de declarado
autoritarismo político-administrativo, a Lei da Política Nacional do Meio
Ambiente sofreu limitações conceituais e operacionais impostas por fatores
políticos e geopolíticos predominantes na época, assim como por distorções
econômicas e sociais que afetavam a sociedade brasileira. Estávamos
submetidos ao império de uma tecnoburocracia infensa aos ideais sociais dos
Estados modernos. Sem embargo, revelou-se um valioso instrumento legal
para nortear e balizar as intervenções sobre o meio ambiente, originadas da
ação dos governos e da iniciativa privada.
É de justiça reconhecer o caráter inovador para o país – e até mesmo
pioneiro em relação a outros países – de tal diploma. A partir de sua vigência,
enriquecido que foi por posteriores regulamentações, são incontáveis os
benefícios ambientais auferidos; incalculável tem sido sua influência na
definição de políticas públicas e na estruturação dos Sistemas de Gestão
Ambiental. Hoje, completando 40 anos de vida, podemos dizer que a Política
Nacional do Meio Ambiente significou – senão uma revolução pacífica – ao
menos uma auspiciosa evolução no relacionamento da sociedade brasileira
com o meio ambiente.
Entre outros tantos méritos, teve o de trazer para o mundo do Direito
o conceito de meio ambiente – patrimônio público a ser necessariamente
assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo (art. 2º, I) – como
objeto específico de proteção em seus múltiplos aspectos (art. 3º, I); o de
instituir um Sistema Nacional de Meio Ambiente- SISNAMA, apto a propiciar
o planejamento de uma ação integrada de diversos órgãos governamentais e
da sociedade civil por meio de uma política nacional para o setor (art. 6º); o
de estabelecer, no art. 14, § 1º, a obrigação do poluidor de reparar os danos
causados, de acordo com o princípio da responsabilidade objetiva (ou sem
consideração da culpa) em ação movida pelo Ministério Público; e o de
servir como indutora de outras tantas políticas públicas que lhe seguiram,
sem contar sua decisiva influência para o “enverdecimento” da Constituição
Federal de 1988.
É certo que essas constatações positivas não nos impedem de verificar,
também, depois de quatro décadas de vigência, que a Lei 6.938/1981 clama
por reformulações escoimadoras de certas confusões conceituais, agravadas
por deficiências na técnica legislativa e pela preservação exacerbada com a
segurança nacional.
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2.2.2 A LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI 7.347/1985)
Outro ponto eminente dessa fase coincide com a edição da Lei 7.347,
de 24.07.1985, marco criador e indutor do microssistema processual coletivo
brasileiro. Coube-lhe disciplinar a ação civil pública – já prevista no art. 14, §
1º, Lei 6.938/1981 – como instrumento processual específico para a defesa
do ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.
Se a origem da ação civil pública ambiental está na Lei 6.938/1981, de
caráter eminentemente material, seu perfil definitivo e acabado se dá com a
Lei 7.347/1985, de cunho processual.
Dito diploma significou, sem dúvida, uma revolução na ordem
jurídica brasileira, já que o processo judicial deixou de ser visto como
mero instrumento de defesa de interesses individuais, para servir de efetivo
mecanismo de participação da sociedade na tutela de situações fático-jurídicas
de diferente natureza, vale dizer, daqueles conflitos que envolvem interesses
supraindividuais – difusos, coletivos e individuais homogêneos.
Mediante essa lei, entidades estatais, paraestatais e, sobretudo, as
associações civis ganharam força para provocar a atividade jurisdicional
e, de mãos dadas com o Ministério Público, puderam em parte frear as
inconsequentes agressões ao ambiente. Aqui, para bem dar a dimensão real e a
importância efetiva do afrouxamento das regras de legitimação para agir, basta
lembrar que países mais desenvolvidos da União Europeia e tão próximos de
nossa tradição jurídica, como Alemanha, França, Bélgica, Portugal e Espanha
– para citar alguns –, ainda buscam, sem resultados concretos mais evidentes,
um sistema de acesso coletivo à Justiça.

2.3 A FASE DA MATURIDADE (A PARTIR DE 1988)
Dentre os vários marcos performadores dessa nova fase, merecem
realce, na sedimentação do Direito do Ambiente, três verdadeiros monumentos
legislativos, a saber: (i) a Constituição Federal de 1988; (ii) a Conferência das
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento- ECO 92; e (iii)
a Lei dos Crimes Ambientais (Lei 9.605/1998).

2.3.1 A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
A fase áurea do desenvolvimento da legislação tutelar do ambiente, no
Brasil, inicia-se a partir de 1988, com a promulgação da atual Constituição
Federal, momento em que o progresso se fez notável, na medida em que
conferiu ao meio ambiente uma disciplina rica, dedicando à matéria um
capítulo próprio em um dos textos mais avançados em todo o mundo.
Esse Diploma elevou a proteção integral do meio ambiente ao status
de valor central da Nação, a ponto de receber o epíteto “verde”, tal o destaque
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(em boa hora) que lhe deu. Contrariamente às Constituições anteriores,
que somente cuidaram da matéria em disposições pontuais, foi ela agora
contemplada dentro de uma concepção sistêmica, disciplinando o meio
ambiente como princípio das ordens econômica e social.
A proteção do ambiente passa, então:
a integrar a nossa estrutura normativa constitucional e,
com isso, a assegurar um novo fundamento para toda a
ordem jurídica interna. A consagração do objetivo e dos
deveres de proteção ambiental a cargo do Estado brasileiro
(em relação a todos os entes federativos) e, sobretudo, a
atribuição do status jurídico-constitucional de direitodever fundamental ao direito ao ambiente ecologicamente
equilibrado colocam os valores ecológicos no ‘coração’ do
Direito brasileiro, influenciando todos os ramos jurídicos,
inclusive a ponto de implicar limites a outros direitos
(fundamentais ou não)34.

Na verdade, a Carta Política de 1988 captou com indisputável
oportunidade o que está na alma nacional – a consciência de que é preciso
aprender a conviver harmoniosamente com a natureza –, traduzindo em
vários dispositivos aquilo que pode ser considerado um dos sistemas mais
abrangentes e atuais do mundo sobre a tutela do meio ambiente. A dimensão
conferida ao tema não se resume, a bem ver, aos dispositivos concentrados
especialmente no Capítulo VI do Título VIII, dirigido à Ordem Social35 –
alcança da mesma forma inúmeros outros regramentos insertos ao longo
do texto nos mais diversos títulos e capítulos, decorrentes do conteúdo
multidisciplinar da matéria36.
A esse texto – tido como o mais avançado do Planeta em matéria
ambiental, secundado pelas Cartas estaduais, pelas Leis Orgânicas municipais
e pelos incríveis avanços que emanaram da Conferência das Nações Unidas
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento- RIO 92 – vieram somar-se novos
e copiosos diplomas oriundos de todos os níveis do Poder Público e da
hierarquia normativa, voltados à proteção do patrimônio natural do país.
A título meramente exemplificativo: Lei 7.735, de 22.02.1989 (Criação
do IBAMA); Lei 7.797, de 10.07.1989 (Lei do Fundo Nacional do Meio Ambiente);
Lei 9.433, de 08.01.1997 (Lei de Gestão de Recursos Hídricos); Lei 9.478, de
06.08.1997 (Lei do Petróleo); Lei 9.605, de 12.02.1998 (Lei dos Crimes Ambientais);
34. SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito ambiental: introdução, fundamentos e
teoria geral. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 241.
35. Ver art. 225 e parágrafos da CF.
36. Ver art. 5º, LXXIII; art. 20, II a XI e § 1º; art. 21, IX, XII, ‘b’ e ‘f ’, XV, XIX, XX, XXIII, ‘a’, ‘b’,
‘c’ e ‘d’, e XXV; art. 22, IV, X, XII, XVIII e XXVI; art. 23, II, III, IV, VI, VII, IX e XI; art. 24,
I, VI, VII, VIII e XII; art. 26, I, II e III; art. 30, VIII e IX; art. 43, §§ 2º, IV, e 3º; art. 49, XIV;
art. 91, § 1º, III; art. 129, III e § 1º; art. 170, III e VI; art. 174, § 3º; art. 176, §§ 1º e 4º; art. 177,
I, V e § 3º; art. 182, §§ 1º a 4º, I, II e III; art. 186, II; art. 187, § 1º; art. 200, VII e VIII; art. 216,
I a V e §§ 1º a 5º; art. 220, §§ 3º, II, e 4º; e art. 231, §§ 1º e 3º, todos da CF.
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Lei 9.795, de 27.04.1999 (Lei da Política Nacional de Educação Ambiental); Lei
9.985, de 18.07.2000 (Sistema Nacional de Unidades de Conservação da NaturezaSNUC); Lei 10.257, de 10.07.2001 (Estatuto da Cidade); Lei 11.105, de
24.03.2005 (Lei de Biossegurança); Lei 11.284, de 02.03.2006 (Gestão de Florestas
Públicas); Lei 11.428, de 22.12.2006 (Bioma Mata Atlântica); Lei 11.445, de
05.01.2007 (Lei de Saneamento Básico); Lei 11.460, de 21.03.2007 (Plantio de
Organismos Geneticamente Modificados); Lei 11.516, de 28.08.2007 (Criação do
Instituto Chico Mendes); Lei 11.794, de 08.10.2008 (Uso Científico de Animais); Lei
11.959, de 29.06.2009 (Lei da Aquicultura e Pesca); Lei 12.114, de 09.12.2009
(Fundo Nacional sobre Mudança do Clima); Lei 12.187, de 29.12.2009 (Política
Nacional sobre Mudança do Clima); Lei 12.305, de 02.08.2010 (Política Nacional
de Resíduos Sólidos); Lei 12.334, de 20.09.2010 (Política Nacional de Segurança de
Barragens); Lei 12.351, de 22.12.2010 (Lei do Pré-Sal); Lei Complementar 140,
de 08.12.2011 (Pacto Federativo Ecológico); Lei 12.587, de 03.01.2012 (Política
Nacional de Mobilidade Urbana); Lei 12.651, de 25.05.2012 (Lei Florestal); Lei
12.731, de 21.11.2012 (Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro); Lei
12.805, de 29.04.2013 (Política Nacional de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta);
Lei 13.089, de 13.01.2015 (Estatuto da Metrópole); Lei 13.123, de 20.05.2015
(Marco da Biodiversidade); Lei 13.186, de 11.11.2015 (Política de Educação para
o Consumo Sustentável); Lei 14.026, de 15.07.2020 (Atualização do Marco do
Saneamento Ambiental); Lei 14.119, de 13.01.2021 (Política Nacional de Pagamento
por Serviços Ambientais).

2.3.2 A CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE O
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO- ECO 92
A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento- CNUMAD (Rio 92), em que se oficializou a expressão
desenvolvimento sustentável, foi convocada para que os países se dessem
conta da necessidade de reverter o crescente processo de degradação do
Planeta, mediante a consideração da variável ambiental nos processos de
elaboração e de implementação de políticas públicas e da adoção, em todos
os setores, de medidas tendentes a garantir a compatibilização do processo de
desenvolvimento com a preservação ambiental.
Diversos documentos brotaram das discussões e avaliações realizadas
ao longo dessa Convenção, os quais se tornaram paradigmas para os processos
decisórios na área ambiental e para a elaboração e implementação de
políticas públicas e políticas de governo nos diversos países. Além disso, tais
documentos contribuíram para consagrar a relevância da Questão Ambiental
na agenda internacional e, mediante imensa gama de princípios e normas
gerais deles constantes, foi dado um passo muito grande na construção do
Direito Internacional do Meio Ambiente e, quem sabe, na criação de um
futuro Direito Internacional do Desenvolvimento Sustentável.
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A ver:
(i) Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento: esta
Carta contém 27 princípios e busca estabelecer um novo modelo de
desenvolvimento, fundado na utilização sustentável dos recursos ambientais,
no respeito à capacidade do Planeta de absorção de resíduos e de efluentes
líquidos e gasosos poluentes e, por fim, na valorização da qualidade ambiental
como requisito imprescindível à qualidade de vida, que somente pode ser
proporcionada pela solidariedade socioeconômica e da cooperação técnicocientífica entre os povos. Assim, buscou-se estabelecer uma nova e equitativa
parceria mundial mediante a criação de novos níveis de cooperação entre
os Estados, os setores-chave das sociedades e os indivíduos, trabalhando
com vistas à conclusão de acordos internacionais que respeitem os interesses
de todos e protejam a integridade do sistema global de meio ambiente e
desenvolvimento;
(ii) Agenda 21: a harmonização do desenvolvimento econômico com a
proteção ambiental e as preocupações quanto à necessidade da continuidade
da vida no Planeta de forma sustentável estiveram em debate na comunidade
internacional desde a Conferência de Estocolmo. No entanto, era necessário
que isso fosse concretizado em um compromisso político de alto nível. Assim
nasceu a Agenda 21: um documento programático a ser implementado pelos
governos, pelas agências de desenvolvimento, pelas organizações das Nações
Unidas e por grupos setoriais independentes;
(iii) Declaração de Princípios para o Desenvolvimento Sustentável das Florestas: a
questão das florestas foi um dos pontos de maior dificuldade de negociação
durante a Rio 92. Por se tratar de um tema controvertido, os países acabaram
por adotar uma mera declaração de princípios, sem força jurídica obrigatória.
De qualquer modo, este foi o primeiro tratado a visar ao consenso global
quanto à questão do manejo, da conservação e da exploração sustentável das
florestas. Essa Declaração, também chamada Carta das Florestas, exprime
fundamentalmente que todos os países, em especial os desenvolvidos, deveriam
empreender esforços para recuperar a Terra por meio do reflorestamento
e da conservação florestal. Esse ato também traz em seus princípios que
os Estados têm o direito de desenvolver suas florestas conforme suas
necessidades socioeconômicas; ademais, devem ser garantidos aos países em
desenvolvimento recursos financeiros destinados concretamente a estabelecer
programas de conservação florestal;
(iv) Convenção sobre Diversidade Biológica- CDB: este documento consiste
em um acordo mundial sobre a conservação e o uso sustentável da diversidade
biológica e fornece uma base fundamental de referência como instrumento
de ação dos países. Foi assinada em 05.06.1992, por 156 Estados. Esse ato
internacional, também conhecido como Convenção da Biodiversidade, tem
por objetivo a conservação da biodiversidade, o uso sustentável de seus
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componentes e a divisão equitativa e justa dos benefícios gerados com a
utilização de recursos genéticos;
(v) Convenção-Quadro sobre Mudança do Clima: adotada em 09.05.1992 por
154 países mais a Comunidade Europeia e, durante a “Cúpula da Terra”,
entrou em vigor em 21.03.1994. A principal meta desse ato internacional é a
estabilização das emissões de gases causadores do efeito estufa, em níveis que
evitem a interferência antrópica perigosa no clima mundial. Hoje o consenso
internacional é de que este nível seguro seria o aumento de no máximo 2
graus Celsius na temperatura média global, considerando como referência os
níveis pré-industriais, conforme definido no Acordo de Paris.

2.3.3 A LEI DOS CRIMES AMBIENTAIS (LEI 9.605/1998)
A Lei 9.605/1998, ao ser editada, cumpriu ao mesmo tempo duas
missões: deu efetividade ao ideário constitucional de apenar as condutas
lesivas ao meio ambiente e atendeu a recomendações insertas na Carta da
Terra e na Agenda 21, aprovadas na Conferência do Rio de Janeiro, exortando
os Estados a formularem leis direcionadas à efetiva responsabilidade por
danos ao ambiente e para a compensação às vítimas da poluição37.
É preciso entender que referido diploma, embora não seja o melhor
possível, apresentando, ao contrário, defeitos perfeitamente evitáveis,
representou um avanço político na proteção do meio ambiente, por inaugurar
uma sistematização da punição administrativa com severas sanções e por
tipificar organicamente os crimes ecológicos, inclusive na modalidade culposa.
Inovou, também, ao tornar realidade a promessa constitucional de se
incluir a pessoa jurídica como sujeito ativo de crime ambiental, superando o
clássico dogma societas delinquere non potest.
No que diz respeito às condutas típicas, a nova lei atualizou dispositivos já
contemplados em textos legais esparsos, transformou algumas contravenções
em crimes, criou novas figuras delitivas e descriminalizou outras.
Em seu contexto, encontram-se capitulados crimes contra a fauna
(arts. 29 a 37 da Lei 9.605/1998), crimes contra a flora (arts. 38 a 53), crime
de poluição (art. 54 da Lei 9.605/1998), crimes contra o ordenamento urbano
e o patrimônio cultural (arts. 62 a 65 da Lei 9.605/1998) e crimes contra
a administração ambiental (arts. 66 a 69-A da Lei 9.605/1998). Recebem
tratamento específico as atividades mineradoras exercidas em desconformidade
com os requerimentos ambientais (art. 55 da Lei 9.605/1998); a importação,
exportação, produção, processamento, embalagem, armazenamento,
comercialização, transporte, uso e descarte indevido de produtos ou
substâncias tóxicas (art. 56 da Lei 9.605/1998); a construção, reforma,
ampliação, instalação e funcionamento de estabelecimentos, obras ou serviços
37. Ver Princípios 11 e 13 da Declaração do Rio e Capítulo 39 da Agenda 21.
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potencialmente poluidores, sem as devidas licenças ou autorizações dos
órgãos ambientais (art. 60 da Lei 9.605/1998) e a disseminação de doença ou
praga ou espécies que possam causar dano à agricultura, à pecuária, à fauna, à
flora ou aos ecossistemas (art. 61 da Lei 9.605/1998).

3 O DESCOMPASSO DA AÇÃO IMPLEMENTADORA
Nada obstante o amplo arsenal legislativo disponível para a adaptação
do Estado e da sociedade às exigências dos novos tempos, continua a
preocupar a fraqueza das reações tanto políticas quanto jurídicas no que
toca ao enfrentamento da crescente degradação do nosso rico patrimônio
ambiental.
Não basta apenas legislar. É fundamental que todos se lancem ao
trabalho de tirar as formulações legislativas do limbo da teoria para a vida
real; o maior dos problemas ambientais do país é o desrespeito generalizado,
impunido ou impunível, à legislação vigente. É preciso, numa palavra,
ultrapassar a ineficaz retórica ecológica – tão inócua quanto aborrecida – e
chegar às ações concretas em favor do ambiente e da vida.
Realmente, o arcabouço legislativo de que dispomos, ainda que bem
estruturado, não se sustenta sem uma concreta e eficaz implementação dos
seus comandos.
Implementação, na linguagem administrativa, significa o preenchimento
de um espaço intencionalmente aberto ou criado por políticas e projetos que
foram priorizados na área de que se ocupa uma administração, seja ela pública
ou privada.
A questão, em outro modo de dizer, é a seguinte: por que no Brasil
– que, sem dúvida alguma, tem o melhor texto constitucional sobre o meio
ambiente, possui uma boa legislação infraconstitucional na matéria, conta
com um dos mais avançados sistemas de acesso coletivo à Justiça do mundo
– ainda não se consegue, em muitas áreas, um cumprimento razoável das
normas de proteção ambiental? Por que deve o Ministério Público estar
sobrecarregado com a quase totalidade das ações civis públicas propostas
no país, quase um monopólio de implementação ambiental?38 E onde estão
os recursos (financeiros, administrativos, técnicos e outros) necessários
à eficácia dessas ações? Essa constatação choca, especialmente, porque
sabemos que o Ministério Público, pelo menos na Constituição e nas leis,
reparte sua legitimidade para agir com outras instituições e entidades, como
as associações ambientalistas.
A que podemos atribuir tamanho malogro legislativo?
38. MILARÉ, Édis. Processo coletivo ambiental. Em BENJAMIN, Antonio Herman V. (Coord.).
Dano ambiental: prevenção, reparação e repressão. São Paulo: Ed. RT, 1993. p. 272.
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Não é supérfluo dizer que tão esdrúxula situação é verificada também
em outros setores da vida nacional, em específico na Administração Pública,
provavelmente em consequência de um fator histórico-cultural. Seria, por seu
turno, injusto pensar que é triste apanágio da realidade brasileira, embora no
dia a dia se possa sentir o peso excessivo do descompasso entre existência e
aplicação das leis, prioridades retóricas e consequências práticas.
Na raiz, está o desajuste acentuado entre as estruturas formais
(legislação, planos e projetos governamentais, burocracia oficial etc.) e as
estruturas reais (concretização de políticas públicas, alocação e administração
dos recursos, o fosso existente entre a Administração Pública e os muitos
segmentos da sociedade com sua cultura e organização próprias).
Tal fenômeno é uma síndrome em que concorrem fatores políticos,
político-administrativos, culturais, sociais e econômicos, sistemas gerenciais
e sistemas de produção. Como hipótese de trabalho, poderíamos dizer que o
peso das concepções culturais, acrescido do peso esmagador da burocracia
estatal, situa-se como denominador comum desses desajustes.
Voltemos, porém, ao nosso caso em particular. No que concerne à
gestão ambiental, o tema da implementação das leis e políticas oficiais está
a exigir tratamento urgente – inadiável, mesmo – da parte do Poder Público
e da sociedade, visto que ambos são igualmente responsabilizados pela
Constituição Federal.
Os quadros estrutural e conjuntural do país são sabidamente
complexos, o que não impede reflexões e questionamentos a respeito. Sem
ser apocalíptica, a evolução da questão ambiental é preocupante, seja em que
nível for. Por isso, a adequação das estruturas formais às estruturas reais é
um imperativo, pelo menos da racionalidade e do bom senso, se se quiser
obter um mínimo de eficácia na solução dos problemas mais urgentes. Como
vemos, é elementar saber conciliar os esforços e recursos empregados com a
real situação e as condições da sociedade.
Por certo, a precária implementação das leis ambientais no Brasil se
deve não a uma causa única, mas a um conjunto de fatores, entre os quais, e
resumidamente, poderíamos apontar39:
a) a falta de consciência e educação dos cidadãos, que leva a considerar como
“normais” as inconsequentes e ilegais violações do ambiente. A exploração
econômica predadora e a mentalidade do laissez faire, laissez passer subtraíram
da opinião corrente o sentido de meio ambiente como bem público, não
importando que esse conceito em termos legais seja recente, porquanto
alertas da economia política e várias cosmovisões são anteriores às modernas
formulações ambientalistas;
39. BENJAMIN, Antonio Herman V. A proteção do meio ambiente nos países menos
desenvolvidos: o caso da América Latina. Revista de direito ambiental. n. 0. p. 102 e 103. São
Paulo: Ed. RT, 1995.
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b) a precária institucionalização e ineficiência da estrutura de governança ambiental,
com órgãos inseguros no caminho a seguir, alguns até à deriva e largados
à própria sorte, sem um mínimo compatível de recursos, principalmente
humanos e técnicos, para cumprirem suas funções. Suas ações, em regra,
restringem-se ao campo do comando e controle, relegando-se a educação e
as ferramentas de promoção da qualidade ambiental para segundo plano.
c) a pouca credibilidade do Poder Judiciário, que é visto, correntemente, como
inacessível, lento, caro e com parca especialização para o trato da questão40.
O desempenho da administração da Justiça está muito aquém de atender às
expectativas e aos anseios sociais. A excessiva duração das demandas vulnera
a garantia legal do acesso ao Judiciário. Desprestigia os tribunais, perpetua as
frustrações e produz enormes prejuízos àqueles que protagonizam o combate
judiciário41;
d) a desconsideração do meio ambiente como prioridade política efetiva e a aberrante
repartição de recursos orçamentários42. Sabe-se que a prioridade orçamentária é o
termômetro da prioridade política e social; no entanto, apesar dos discursos
políticos e da natureza social do meio ambiente, os orçamentos públicos
não o contemplam sequer em proporções essenciais, pois outros setores são
privilegiados e, com frequência, beneficiados por pressões de lobbies sem
qualquer preocupação ambiental;
e) a inadequação do sistema fiscalizatório e de controle das agressões ambientais,
nos quais, além do desaparelhamento das instituições, estão sempre presentes
riscos e até – infelizmente – ocorrências de corrupção e suborno;
f) a superposição de funções dos órgãos públicos de controle e gestão, em razão da
falta de clareza no critério da repartição de competência entre os diversos níveis
e esferas de governo, sem querer omitir o conhecidíssimo espírito corporativo,
que inibe ou destrói as ações interdisciplinares e interinstitucionais. Tudo
apesar da disciplina já encetada, neste sentido, pela LC 140/2011;
40. O Brasil conta com Varas especializadas, mas, é preciso que se diga, em número quase
inexpressivo. Segundo informa Vladimir Passos de Freitas, temos em Cuiabá, desde 1997,
o Juizado Volante Ambiental; em Manaus, a Vara Especializada do Meio Ambiente e de
Questões Agrárias; em Belém, o Juizado Criminal Ambiental; na Justiça Federal de Curitiba,
Florianópolis e Porto Alegre, Varas Ambientais e Agrárias; no Tribunal de Justiça de São
Paulo, duas Câmaras Especiais Reservadas ao Meio Ambiente (O Poder Judiciário e o direito
ambiental no Brasil. Revista do advogado. n. 102, p. 124. São Paulo: AASP, 2009).
41. TUCCI, José Rogério. Misérias do Judiciário. Folha de S. Paulo, Cad. 3. 18.04.1998. p. 2.
42. Basta ver, neste sentido, que o orçamento para o Ministério do Meio Ambiente e seus órgãos
vinculados, para o ano de 2020, foi da ordem de 2,647 bilhões de reais, o que representa
aproximadamente 0,73% do orçamento da União, conforme Lei 13.978/2020 – Volume IV
(Em:
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/anexo/ALL13978vol4.pdf.
Acesso em 27.07.2020). Já o Estado de São Paulo, o mais rico da federação, destinou para a
atual Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente- SIMA 1,22% do seu orçamento, conforme
Lei 17.244/2020 (Em www.planejamento.sp.gov.br/orcamento/exerciciosanteriores. Acesso
em 27 jul. 2020). Observamos, aqui, que o aumento do percentual de hoje em relação ao de
2019, então da ordem de 0,64%, se deveu à união das pastas do meio ambiente, energia e
recursos hídricos.
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g) a concentração exagerada da implementação ambiental nas mãos do Estado, tido,
muitas vezes, como o maior ou um dos maiores poluidores ou degradadores
do meio ambiente43. A consciência ecológica na Administração Pública, além
de reduzida, é muito setorializada, e o Estado, apesar da entrada em vigor da
Lei 11.079/2004, ainda desconfia da prática de parcerias;
h) a fragmentariedade do sistema jurídico como um todo e a extensa e, por vezes,
sobreposta legislação ambiental dos vários níveis de governo. Instrumentos legais de
caráter técnico-normativo nem sempre são suficientes para subsidiar uma
implementação objetiva e ágil, além de serem pouco suscetíveis às necessárias
adaptações que a problemática ambiental impõe à prática cotidiana.
Movemo-nos a custo em meio a um verdadeiro cipoal de leis, decretoslei, medidas provisórias, decretos, resoluções e portarias a reger a matéria –
já, apropriadamente, chamada de inflação legal ou “poluição regulamentar”.
Embora mundial, no Brasil, o problema ganha dimensão especial, pois raros
são os países que podem ostentar a “desidratação legislativa” aqui verificada,
que não permite sequer às autoridades acompanhar o que produzem44.
“Estima-se que o Brasil tenha 4,5 milhões de normas jurídicas vigentes, que
crescem à razão de 8 novas normas por dia. Estão incluídas nesse cálculo
não apenas as leis, mas principalmente normas infralegais produzidas pela
Administração Pública direta e indireta, pelos 5.570 Municípios, 27 Estados e
Distrito Federal (que juntos somam mais de 60 mil legisladores) e mais de 90
tribunais (com aproximados 18 mil juízes)”45.
Destarte, e concluindo, sem meios adequados e ações concretas de
implementação, o castelo de leis, ainda que bem estruturado, desmorona,
reforçando a amargura que nem Montesquieu conseguiu disfarçar: “Quando
vou a um país, não examino se há boas leis, mas se são executadas as que
há, pois boas leis existem em toda parte”. Os aparatos políticos, se, por um
lado, não são montados para simplesmente justificar a posição ambiental
de governos diante da opinião pública, por outro lado, padecem de males
endêmicos da Administração. Somente uma ação consciente da comunidade,
guiada pelas luzes dos interesses sociais e do Direito do Ambiente, poderá
constituir um salutar impulso ao Poder Público. E não se poderá descartar
a hipótese de a questão ambiental tornar-se tão aguda a ponto de pressionar
uma verdadeira reforma do Estado, modernizando-o.

43. Conforme dados do Ministério do Meio Ambiente, até 2005, 65% das ações do Ministério
Público contra as prefeituras brasileiras diziam respeito a questões ambientais (Municípios
poluídos, O Estado de S. Paulo, Cad. A-3, 21.05.2005).
44. MARTINS, Ives Gandra da Silva. Inflação legislativa. O Estado de S. Paulo, 17.02.1998. p. A-2.
45. GUEDES, Marcelo. Da análise de impacto regulatório. Comentários ao Capítulo IV da
Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Em SANTA CRUZ, André et al. Lei
13.874/2019 comentada artigo por artigo. Salvador: JusPodivm, 2020. p. 358.
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4 OS CAMINHOS A SEGUIR
Se, no plano mais amplo, conforme acentuado, a legislação ambiental
brasileira é festejada, espanta verificar, então, que, no terreno da realidade,
isto é, das atividades degradadoras, as normas ambientais não tenham sido
capazes de alcançar os objetivos que justificam sua existência, o principal deles
sendo compatibilizar o crescimento econômico com a proteção ambiental.
Numa visão crítica, o traço mais marcante da nossa legislação ambiental, ainda
hoje, é seu perfil assistemático, sem um ângulo conjunto, gravíssimo pecado para
um regime normativo que, pela sua abrangência e caráter transdisciplinar
(interno e externo), não se mantém de pé sem um mínimo de organicidade
e sistematicidade. No emaranhado de normas existentes, difícil mesmo é
encontrar matérias nas quais não existam conflitos normativos, em que os
dispositivos, nos vários níveis legislativos, falem a mesma língua. Nada mais
proveitoso para o degradador ambiental do que a existência de normas que se
antagonizam, com isso deixando o terreno livre para o exercício de atividades
altamente lesivas ao meio ambiente.
Por outro lado, o Direito do Ambiente, em nosso país, é formado
por normas de idades e espíritos diversos. Grande parte dos textos normativos é
anterior à Constituição Federal de 1988, orientados, portanto, por um sistema
constitucional acanhado, que pouco se preocupava com o meio ambiente.
Não se trata, porém, de uma questão cronológica: as ideias mudam, assim
como as preocupações. Veja-se que a hoje denominada Lei de Proteção à Fauna
chamava-se, à época de sua edição (1967), “Código de Caça”, buscando,
parece óbvio, não o simples amparo da fauna, como um dos elementos
essenciais da biodiversidade, mas a sua tutela como objeto de uma atividade
mais importante, a caça.
Tal situação, sobre contribuir para o aumento da insegurança jurídica,
“intoxica a cidadania e impede a justa implementação da lei”46.
Nesse cenário de perplexidade, que nos enreda e aprisiona, é preciso pensar,
decididamente, nos caminhos a seguir: consolidação ou codificação?

4.1 CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO AMBIENTE
Consolidar (do latim consolidatio, de consolidare), significa fortalecer, unir,
tornar sólido. Assim dizemos da reunião, em um só corpo, convenientemente
sistematizada, de todas as leis referentes a uma matéria47, que seguem
conservando sua identidade e autonomia.
Conhecidas entre nós foram a Consolidação das Leis Civis (1858) e a
Consolidação das Leis do Trabalho- CLT (1943).
46. PINHEIRO PEDRO, Antonio Fernando. Entulho normativo insustentável. Disponível em: http://
www.ambientelegal.com.br/entulho-normativo-insustentavel/. Acesso em: 01 abr. 2021.
47. SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 208.
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Na virada do milênio, chegou-se a discutir um Anteprojeto de Lei de
Consolidação da Legislação Ambiental brasileira, emanado de Grupo de Trabalho
constituído pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, sob a coordenação
do então parlamentar Bonifácio de Andrada. A iniciativa, malgrado seu salutar
intento de dar um tratamento sistemático aos diferentes diplomas da ordem
jurídica ambiental, não chegou a ser concluída com êxito.
Consolidação não se confunde com mera compilação. Nesta, reúnem-se
“todas as normas existentes sobre determinado assunto, excluindo aquelas já
revogadas e procedendo a uma ordenação das mesmas. Aqui, não há qualquer
reelaboração, mas simples reprodução das leis em seus termos originais.
O objetivo é, pois, o de meramente facilitar a consulta e a pesquisa”48. Na
consolidação, o material jurídico existente é organicamente reelaborado, do qual
emerge como que um corpo legislativo unificado e dotado de maior coerência
interna, expurgado de superposições, inconsistências e contradições. Não cabe
à consolidação o inovar, mas sim enxugar, agregar, reordenar e uniformizar. Querse, com isto, fechar as lacunas existentes na legislação sobre o meio ambiente,
seja por inexistência, seja por insuficiência de instrumentos que permitam um
eficiente sistema de gestão ambiental.
É missão de um trabalho dessa envergadura consolidar conceitos
modernos de gestão ambiental, assim como definições consagradas em
convenções internacionais. É também escopo seu, entre outros, uma
reorganização em termos legais (e não operacionais) do Sistema Nacional de
Meio Ambiente- SISNAMA, levando em conta alterações institucionais havidas
no decorrer do tempo e, por igual, a criação de novas atribuições.
Modificações tão variadas e profundas são concebidas e formuladas a
partir de experiências já vivenciadas pelo Poder Público e pela sociedade
brasileira, com vista a facilitar o exercício da autoridade, assim como
o da cidadania. Não resta dúvida, é uma empreitada de grande alcance
jurídico e social, esperando que se consolide, também, o difícil processo
de desenvolvimento sustentável.

4.2 CÓDIGO AMBIENTAL BRASILEIRO
Codificar (do francês codifier), no sentido de reunir em código, referese ao conjunto metódico e sistemático de disposições legais relativas a um
assunto ou a um ramo do Direito49. A ideia de código, tal qual a herdamos dos
romanos50, traz subjacente:
48. CARVALHO, Carlos Gomes. Legislação ambiental brasileira. 2. ed. Campinas/SP: Millennium,
2002. p. XI.
49. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio Século XXI... cit., p. 495.
50. Segundo expõe Carlos Gomes de Carvalho, “a obra monumental de codificação legada pela
civilização românica, na qual Justiniano aparece como o grande inspirador, surge no século VI.
Essa compilação sob a denominação de Corpus Iuris Civilis, reuniu, de forma sistemática, toda
a legislação em vigor a partir do segundo Código Justiniânico” (Legislação ambiental brasileira. 2.
ed. Campinas/SP: Millennium, 2002. p. XIII).
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o conceito de um sistema orgânico no qual os diferentes
preceitos estão não somente relacionados entre si, mas
mantêm uma unidade estrutural que permite entendê-los
como um edifício sem fissuras, a formar um bloco orgânico,
que oferece não só base segura para uma interpretação
doutrinária e jurisprudencial, como possibilita a abertura
para novas situações futuras51.

A codificação deve, necessariamente, introduzir algo de novo no Direito,
mesmo quando se trata da reformulação de normas e princípios vigentes
(legislativos, consuetudinários, doutrinários ou jurisprudenciais).
Mais adequadamente, a codificação empenha-se em edificar um
arcabouço normativo que se destaca, em certo momento, do Direito geral em
vigor para ocupar-se de um ramo que adquiriu fisionomia própria, em virtude
da evolução histórica da sociedade e do próprio Estado.
Os Códigos são elaborados de modo a constituir a fonte principal
(senão única) do Direito no âmbito de um determinado ramo ou sub-ramo.
É claro e compreensível que leis acessórias e leis especiais venham somar-se
às principais, porque a natureza da sociedade é mutante e novas necessidades
podem impor-se.
O código há de ser elaborado de forma não só a recolher a
legislação dispersa, dando-lhe organicidade, como ainda a
permitir a sua adaptação, por meio de revisões periódicas,
seja incorporando novos preceitos ou atualizando anteriores.
Ao estruturar todo um arcabouço legal num texto orgânico
único, estabelecido sobre um corpo doutrinário objetivo,
o código irá, na realidade, facilitar a interpretação e a
sua aplicação. A evolução do direito legislado será assim
irrigado pelo princípio renovador da jurisprudência e
favorecido pela análise doutrinária, estabelecendo desta
maneira um vivificante processo dialético. Neste sentido,
a obra codificadora será, pois, muito mais favorável à
renovação, impregnando-se a cada passo de uma saudável
atualização, que se as leis estivessem esparsas e desconexas.
E ademais, as formas interpretativas e a aplicação prática
das normas vão paulatinamente incorporando novos
conteúdos doutrinários e adaptando as possibilidades
concretas que se apresentam na evolução social52.

Somos, pois, levados a crer que a codificação não deva entrar em
detalhes, evitando, assim, princípios mais ou menos incertos e questionáveis
e disposições de caráter mutável, contingente e temporário. Cinge colocar
ordem na aparente desordem que são as leis ambientais, desde que, insista-se,
a ideia esteja comprometida com um Código real, um Código na verdadeira
acepção da palavra: tratamento de parâmetros básicos e não uma lei que
51. CARVALHO, Carlos Gomes. Legislação ambiental brasileira, cit., p. X e XI.
52. CARVALHO, Carlos Gomes. Legislação ambiental brasileira, cit., p. XXIII e XIV.
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procure responder a todos os intrincados detalhes que dizem respeito aos
pormenores da matéria ambiental53.
Como ramo especializado do Direito, embora de origem recente, o
Direito Ambiental precisa tornar-se claro, acessível, certo, coerente – e é
possível acrescentar mais outras qualificações. As experiências de codificação
já havidas – no Brasil e alhures – fortalecem-nos a convicção de que é
oportuno, necessário e inadiável um Código Ambiental Brasileiro54.
Ponderados os argumentos a favor ou contra a codificação, e tomadas
as cautelas que a história do Direito e a evolução dos tempos nos sugerem,
entendemos ser esta uma etapa ou meta a alcançar mediante a conjugação de
esforços nos campos da doutrina, da jurisprudência e da técnica legislativa. É
trabalho hercúleo que envolve muitos atores.
A defesa do meio ambiente carece de uma tal instrumentação de alto
nível quanto à qualidade do texto legislativo, assim como no que diz respeito a
uma posição privilegiada entre os instrumentos legais. O Direito do Ambiente
precisa ser consolidado (em outra acepção da palavra) e melhor o será se for
codificado. Haverá uma porta sempre aberta para, quando chegar o momento
certo, serem contempladas as novas necessidades impostas pela ciência e pela
gestão ambiental.
A nosso ver, portanto, o aprimoramento da legislação ambiental é da
maior relevância e premência, porquanto ela terá reflexos positivos imediatos,
não só no Direito, mas, ainda, em inúmeros setores da vida nacional, tais
como a economia, a saúde pública, a educação, o associativismo ambiental, o
desenvolvimento tecnológico, a organização institucional da Administração
Pública e muitos outros. Ademais:
com a consciência ambientalista se expandindo aos
tribunais, sendo nutrida pela interpretação e alargando a sua
compreensão social, a legislação ambiental enfeixada num
Código não seria elemento engessador e nem tampouco
nele ficaria estanque, mas passaria da etapa atual de mera
proteção – com proibições e sanções – para um momento
de ativa definição de marcos sob os quais se estabeleceria
uma nova ordem de desenvolvimento socioeconômico55.
53. BARTH, Nelson Terra; GRANZIERA, Maria Luiza Machado. É necessário um código de
meio ambiente? Revista saneamento ambiental. vol. 29. p. 34. São Paulo: Ed. RT, 1994.
54. No Estado de São Paulo, por força do Decreto 36.860, de 05.06.1993, com as alterações do
Decreto 39.684, de 15.12.1994, foi constituída Comissão de Juristas, com o fim de elaborar um
Anteprojeto de Código Ambiental Nacional. Sob nossa presidência, integraram a Comissão
juristas dos mais conhecidos no Brasil, todos especialistas na matéria: Ada Pellegrini Grinover;
Adilson Abreu Dallari, Alaôr Caffé Alves; Antonio Fernando Pinheiro Pedro; Antonio
Herman V. Benjamin; Francisco Thomaz Van Acker; Gilberto Passos de Freitas; Helita Barreira
Custódio; Ivette Senise Ferreira; Nelson Saule Júnior; Paulo Affonso Leme Machado; Paulo
Nogueira Neto; Ronald Victor Romero Magri e Yara Maria Gomide Gouvêa. O resultado dos
trabalhos encontra-se publicado no Diário Oficial do Estado, 28.12.1994. p. 58/65.
55. CARVALHO, Carlos Gomes. Legislação ambiental brasileira, cit., p. XXIX.
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Não por outra, Diogo de Figueiredo Moreira Neto – um dos grandes
pioneiros do Direito ambiental brasileiro –, no final do século passado, já
observava:
além das vantagens geralmente reconhecidas às codificações,
teríamos, também, a de orientar a legislação dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, de facilitar a
coordenação de ações e de atuar pedagogicamente sobre
toda a sociedade brasileira56.

Alguns Estados já editaram seus respectivos Códigos de Meio
Ambiente57; outros estão em vias de fazê-lo. O mesmo se pode dizer em
relação aos Municípios. Mas é inegável que os entes subnacionais dependem
de um posicionamento da União. Eis porque não deve mais ser postergada a
iniciativa em direção à codificação ambiental, em nível nacional.
Tal Código, como se disse alhures, “refletiria todo um conjunto de
atitudes nacionais em relação às questões ambientais e seria, sem dúvida
alguma, uma decisiva tomada de posição da nacionalidade frente à grave
questão do aproveitamento dos nossos recursos naturais”58.

UMA PALAVRA FINAL
Não basta, numa palavra, que o Capítulo do meio ambiente na
Constituição Federal seja o mais avançado do mundo: é preciso que a legislação
infraconstitucional tenha à sua testa um instrumento normativo – orgânico,
sistemático e operacional – apto a inserir as atribuições do Poder Público e
o exercício da cidadania num contexto moderno e dinâmico, a que nos tem
conduzido a história universal e a própria história do Direito.
O desafio à faxina regulatória está posto.
Duc in altum! É preciso levar a embarcação para o alto-mar, ir longe e a
fundo, na medida das nossas necessidades, esperanças e aspirações.
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CAPÍTULO
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Mediação como método extrajudicial
de pacificação dos conflitos
socioambientais
FABIANA TAMAOKI

INTRODUÇÃO
A relação do ser humano com a natureza sofreu, ao longo das eras,
profundas transformações.
Nos primórdios da humanidade, homem e natureza eram um todo,
inexistindo a concepção de domínio ou possessão daquele sobre esta, mas
sim uma relação de dependência. Relatam os livros de História que os
primeiros agrupamentos humanos eram nômades, ou seja, deslocavam-se
continuamente em busca de lugares que lhes fornecessem alimento, abrigo e
melhores condições climáticas.
Posteriormente, com o desenvolvimento da agricultura, a domesticação
de animais e a construção de ferramentas de coleta, caça, pesca e manufatura,
ainda que rudimentares, o homem passa a ser um agente transformador
do meio em que vive, deixa de ser nômade e torna-se sedentário, fixa sua
habitação em determinadas localidades e, de parte do todo, converte-se em
dono/possuidor de parte.
Durante a Idade Média, a relação de dominação é corroborada pela
crença Católica de que Deus deu ao homem, ser de origem divina, o domínio
sobre todas as plantas e animais. Tal concepção é mantida após o Renascimento,
todavia, a justificativa que a embasa deixa de ser o direito divino e passa a ser
antropocêntrica, ou seja, o ser humano, destacado dos demais animais por
sua racionalidade, teria o direito à exploração e apropriação da fauna e flora.
A partir da Revolução Industrial, ocorrida na Inglaterra no século
XVIII, os recursos naturais são convertidos em matéria prima para a
produção em massa, sendo concebidos como meios de obtenção de lucro.
Consequentemente, intensifica-se a relação exploratória com o meio ambiente,
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não havendo consciência e preocupação com os malefícios que essa postura
predatória acarretaria a médio e longo prazo.
A reação só se conflagra em meados do século XX, com o surgimento
de movimentos ambientalistas que chamavam a atenção para a problemática,
ressaltando a importância e a necessidade de valorização e proteção do meio
ambiente.
Em junho de 1972, a Organização das Nações Unidas estabelece, na
capital Suécia, a primeira Conferência Global Sobre o Ambiente Humano,
mais conhecida como Conferência de Estocolmo. O objetivo de tal encontro
era conscientizar as sociedades acerca da esgotabilidade dos recursos naturais
e consequente necessidade de mudança de postura frente às questões
ambientais.
O evento foi um marco e sua Declaração final, contendo dezenove
princípios, propunha-se a ser inspiração e guia para os povos do mundo, no
sentido de preservação e melhoria do meio ambiente.
O ser humano, portanto, finalmente passou a entender que sua
existência e bem-estar dependem do equilíbrio ambiental, ou seja, a exploração
irrefletida e desenfreada dos recursos naturais vulnerabiliza e põe em risco o
próprio homem, ele é algoz de si mesmo.
No Brasil, em 1981, é instituída a Política Nacional do Meio Ambiente
(Lei nº 6.938), cujas finalidades (art. 4º1), dentre outras, são: compatibilizar o
desenvolvimento econômico e social com a preservação do meio ambiente e
do equilíbrio ecológico; estabelecer critérios e padrões de qualidade ambiental,
bem como normas acerca da exploração de recursos naturais; fomentar
pesquisas orientadas para o uso racional desses recursos; conscientizar a
população acerca da necessidade da preservação e equilíbrio ambiental; impor
a obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos ao poluidor e ao predador.
Tal norma se encontra em vigor no ordenamento jurídico pátrio, tendo
sido recepcionada pela Constituição Federal de 1988 que, inclusive, garantiu
status constitucional ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
e ao dever de defendê-lo e preservá-lo, consoante disposto em seu art. 2252.
A partir de então, várias leis protetivas passaram a emergir, destacandose a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, conhecida como Código Florestal3.
À medida que se intensificou a fiscalização do cumprimento de tais
regras, cresceu o número de demandas judiciais relacionadas à temática
1.
2.
3.

BRASIL. Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981. Política Nacional do Meio Ambiente. Disponível
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6938.htm. Acesso em: 20 fev. 2020.
BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm Acesso
em: 04 mar. 2021.
BRASIL. LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012.Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm Acesso em: 04 fev. 2021.
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ambiental. Todavia, não demorou muito para que o descontentamento com
a performance do Poder Judiciário se instalasse, pois se percebeu que a
burocratização, os elevados custos e a morosidade comprometem a efetiva
prestação jurisdicional, mormente quando se tratam de questões ambientais.
Como resposta à descrença crescente nos meios judiciais de solução
de controvérsias, assomou-se a concepção de um sistema multiportas de
pacificação social, que propõe alternativas de acesso à justiça por métodos
extrajudiciais autocompositivos, como a mediação e a conciliação, ou
heterocompositivos, como é o caso da arbitragem.
Nesse sentido, dada a contemporaneidade e relevância da temática,
o presente artigo teve por finalidade apontar a mediação, especificamente,
como alternativa promissora, visto que mais adequada à realidade complexa
dos conflitos socioambientais.
A estrutura do trabalho partiu da análise do conflito e da vulnerabilidade
ambientais para, em seguida, demonstrar a inabilidade do Poder Judiciário em
lidar com essa temática, dadas a sua alta complexidade, multifacetariedade
e interdisciplinaridade, que demandam meios mais flexíveis de abordagem.
Nessa esteira, apresentou-se a teoria da justiça multiportas como alternativa,
destacando-se a mediação como o mecanismo mais adequado, ressaltando-se
suas características e benefícios gerais, bem como aquelas especificamente
aplicáveis à resolução de controvérsias ambientais, concluindo não
haver qualquer impedimento à sua utilização, sobretudo ante o fomento
constitucional para que a solução de controvérsias se dê de maneira pacífica, a
ampla utilização do TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) e o estímulo da
Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal) a programas como o PRA (Programa
de Regularização Ambiental), ambos formas extrajudiciais de resolução de
imbróglios ambientais.

1 CONFLITO E VULNERABILIDADE AMBIENTAL
Os indivíduos são seres singulares que vivenciam e percebem os
acontecimentos de forma peculiar, o que lhes garante uma visão de mundo
sui generis e, na maioria das vezes, incompatível com a de seus semelhantes.
Eis, nisto, a fonte primordial de qualquer conflito. Explica Ernandorena4 que:
O conflito é, portanto, um fenômeno onipresente na
interação humana, e pode ser definido como uma colisão de
interesses decorrente do conjunto de condições psicosocioculturais únicos que integram cada ser.
Os conflitos são, ainda, resultados da vida de relação, ou
seja, quando o homem se contrapõe a seus semelhantes em
4.

ERNANDORENA, Paulo Renato. Mediação Ambiental: uma teoria pós-moderna de gestão de conflitos
sociais. E-Gov: portal de e-governo, inclusão digital e sociedade do conhecimento, 2010.
Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br >. Acesso em: 8 abr. 2018.
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função da necessidade inata
de realização da vontade/necessidade de cada um, estando
esta em oposição à vontade/necessidade do outro. São
ínsitos à natureza humana e pertencem à fisiologia da vida
social, não sendo em si mesmos bons ou ruins, importando
mais a forma como os indivíduos lidam com eles; tanto
podem conduzir à degradação dos relacionamentos, como
a transformações positivas e ao crescimento.

Diante disso, pode-se dizer que o conflito ambiental é uma das espécies
do gênero conflito social, caracterizando-se, sobretudo, por sua natureza em
constante mutação e evolução.
Conforme já exposto, a relação entre homem e natureza sofreu, ao
longo dos tempos, profundas transformações, crescendo em complexidade,
o que foi acompanhado pelo pulular de controvérsias envolvendo a temática
ambiental.
Fatores como o desenvolvimento científico e tecnológico, o crescimento
populacional, o processo acelerado e desorganizado de urbanização, o
aumento do consumo e a esgotabilidade dos recursos ofertados pela
natureza contribuíram para o estabelecimento da crise ambiental que hoje a
humanidade vivencia.
Nas palavras de Milaré5, a razão de ser da crise é, essencialmente, a:
[...] guerra que se trava em torno da apropriação dos
recursos naturais limitados para satisfação de necessidades e
caprichos ilimitados. E é este fenômeno tão simples quanto
importante – bens finitos versus necessidades infinitas – que
está na raiz da grande parte dos conflitos que se estabelece
no seio da comunidade mundial.

Na atualidade, portanto, a disputa ambiental gira basicamente em
torno de interesses antagônicos, seja pelo controle dos recursos naturais ou o
uso do meio ambiente comum6, seja pela pretensão à exploração de um bem
ambiental no momento em que outrem busca impedir ou regulamentar essa
iniciativa7.
Fato é que, em se tratando de danos ambientais, todos saem perdendo,
visto que eles afetam negativamente, em maior ou menor proporção, diversos
Estados, ou seja, os prejuízos são transfronteiriços. Exemplos disso são o
aquecimento global, a destruição da biodiversidade, a poluição das águas, dos
5.
6.
7.

MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 10. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2015.
ALEXANDRE, Agripa Faria. A deslegitimidade da problemática sócio-ambiental no
tratamento dado pelo Ministério Público aos conflitos sócio-ambientais de Florianópolis.
Revista de Estudos Ambientais, Blumenau, v. 1, n°. 2, maio/ago. 1999.
ERNANDORENA, Paulo Renato. Mediação Ambiental: uma teoria pós-moderna de gestão de conflitos
sociais. E-Gov: portal de e-governo, inclusão digital e sociedade do conhecimento, 2010.
Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br 0>. Acesso em: 8 abr. 2018.
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solos e da atmosfera, os acidentes nucleares, a falta de recursos hídricos para
o consumo humano etc.
À vista disso, patente é a vulnerabilidade e o risco a que se encontra
exposto o meio ambiente e todas as formas de vida que ele sustém, inclusive,
a humana.
Figueiredo8 conceitua vulnerabilidade ambiental como a:
[...] susceptibilidade de um sistema à degradação ambiental,
considerando-se: – A exposição do sistema às pressões
ambientais típicas de atividades agroindustriais, avaliada por
indicadores que mostram a pressão antropogênica exercida
no sistema; – A sensibilidade do sistema às pressões
exercidas, avaliada pelo uso de indicadores que mostram
as características do meio físico e biótico próprias de uma
região (tipo de solo, clima, vegetação) que já ocorrem antes
de qualquer perturbação e que interagem com as pressões;
– A capacidade de resposta do meio, avaliada pela adoção
de ações de conservação ou preservação ambiental que
mitigam ou reduzem os possíveis efeitos das pressões
exercidas.

Logo, são as características de um sistema, somadas à magnitude
das interações ao qual se encontra exposto, que ditam a intensidade de sua
vulnerabilidade.
O risco ambiental, por sua vez, conforme explicam Aquino, Paletta
e Almeida9, está relacionado à probabilidade de um evento de determinada
magnitude – esperado ou não - ocorrer num sistema, perturbando assim o
seu estado imediatamente anterior. E, complementam os mesmos autores
que:
[...] vulnerabilidade, impacto ambiental e risco são conceitos
inter-relacionados, assim, sempre que existir um risco, uma
modificação no risco já existente ou um impacto, também
existirá um grau de vulnerabilidade, quer das populações
humanas, quer do meio ambiente10.

Diante desse cenário alarmante de conflitos, crises, vulnerabilidades
e riscos, desempenha o Direito Ambiental papel de crucial importância,
sobretudo tendo em consideração que a sua finalidade é, em última análise,
primordialmente preventiva, tanto que prestigia dentre os seus princípios a
prevenção e a precaução.
FIGUEIREDO, M. C. B. et al. Análise da vulnerabilidade ambiental. Embrapa Agroindústria
Tropical: Fortaleza, 2010. Disponível em: <https://ainfo.cnptia.embrapa.br >. Acesso em: 10
abr. 2018.
9. AQUINO, Afonso Rodrigues de; PALETTA, Francisco Carlos; ALMEIDA, Josimar Ribeiro
de (Orgs.). Vulnerabilidade ambiental. São Paulo: Blucher, 2017.
10. AQUINO, Afonso Rodrigues de; PALETTA, Francisco Carlos; ALMEIDA, Josimar Ribeiro
de (Orgs.). Vulnerabilidade ambiental. São Paulo: Blucher, 2017.
8.
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Nessa esteira, pode-se dizer, basicamente, que a prevenção cuida dos
riscos ou impactos já conhecidos pela ciência, ao passo que a precaução se
destina a gerir riscos ou impactos desconhecidos11.
Portanto, prevenir é eliminar riscos e evitar, consequentemente, a
consumação de danos, visto que a sua reparação ulterior é sempre incerta e,
quando possível, demasiadamente onerosa. Ademais, saliente-se que a incerteza
científica, acerca dos impactos ambientais que determinado empreendimento
pode ocasionar, milita em favor do meio ambiente, cabendo ao interessado o
ônus de provar que as manobras pretendidas não prejudicarão a fauna e flora
em questão.
Hodiernamente, o Poder Judiciário é, ainda, o principal instrumento
para a implementação dessas e outras normas de Direito Ambiental. Todavia,
o modo inflexível e burocratizado como se encontra arquitetado tem
impedido que essa tarefa seja executada a contento. De tal modo, conforme
melhor se explana no tópico seguinte, a realidade dinâmica e complexa das
relações envolvendo o meio ambiente demanda mecanismos de solução de
controvérsias mais ágeis e maleáveis na busca pela justiça, como é o caso,
dentre outros, da mediação.

2 DA JUSTIÇA MULTIPORTAS
Conforme já se afirmou, o modelo estatal tradicional de prestação
jurisdicional, a despeito de sua incontestável relevância, tem se mostrado, ao
longo dos anos, incapaz de assegurar o pleno e satisfatório acesso à justiça.
O Poder Judiciário brasileiro está sobrecarregado o que, somado à
burocratização do sistema, torna-o moroso. Além disso, os custos processuais
elevados e a deficiência técnica na resolução de conflitos específicos (como
os de natureza difusa e coletiva), também contribuem para a insatisfação com
relação a ele.
Explica Grinover12 que:
[...] a análise macroscópica da sociedade contemporânea
revela alguns dados extremamente preocupantes na
administração da Justiça. Não última, certamente, é a
verificação da existência de um número cada vez maior de
conflitos de interesses, não adequadamente solucionados,
ou nem mesmo submetidos à apreciação jurisdicional.
De um lado, a sociedade de massa gera conflitos de
natureza coletiva ou difusa, dificilmente tratáveis segundo
os esquemas clássicos da processualística de caráter
individualista; do outro lado, a lentidão e o custo do
11. MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 10. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2015.
12. GRINOVER, Ada Pellegrini. Novas Tendências do Direito Processual. 2ª. ed. São Paulo: Forense
Universitária, 1990.
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processo, a complicação e a burocracia da Justiça, afastam
o detentor de interesses indevidamente considerados
‘menores’, contribuindo para aumentar a distância entre
o cidadão e o Poder Público, exacerbando a litigiosidade
latente e desacreditando a Justiça, com consequências
sempre perigosas e freqüentemente desastrosas.

Portanto, a complexidade das relações travadas na sociedade
contemporânea exige mais do que a “cultura da sentença”, pautada na lógica
determinista binária, ou seja, do ganha/perde, pode oferecer.
A decisão emanada do Estado-Juiz, em verdade, não pacifica as partes,
na medida em que lhes é imposta e inflige ao sucumbente o estigma de
“vencido”, colocando fim à crise jurídica estabelecida, mas não ao conflito
subjacente.
Nesse sentido, ensina Bastos13 (2001) que:
Os conflitos absorvidos pelo sistema judiciário põem em
funcionamento mecanismos de correção, cuja racionalidade
sistêmica manifestada nos enunciados normativos reduz as
partes conflitantes a certas formalidades e a uma linguagem
estritamente técnica, que elimina toda a possibilidade de o
Poder Judiciário viver a dimensão total do conflito.

Consequentemente, conforme explicam Bustamante e Silva14, “é
imprescindível encontrar outras formas de efetivar a solução da lide que
permita um novo olhar para a questão do conflito, menos relacionado à
controvérsia, em si, e mais voltado para a construção conjunta de consensos”.
Necessário é, portanto, transmutar o ambiente competitivo do processo
em um espaço harmônico e cooperativo, na busca da melhor solução para a
controvérsia.
Compartilhando desse entendimento, Mancuso15 escreve que é preciso
empenhar-se no sentido “de uma justiça coexistencial, que recepciona as
divergências como uma oportunidade para compô-las com justiça, antes que
buscar extingui-las drasticamente, no ambiente contencioso e estressante de
um processo judicial”.
É nesse contexto que se evidencia a relevância da implementação e
valorização dos métodos extrajudiciais de pacificação social como alternativas
à jurisdição estatal.

13. BASTOS, Aurélio Wander. Conflitos Sociais e Limites do Poder Judiciário. 2ª ed. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2001.
14. BUSTAMANTE, Ana Paula; SILVA, Tatiana Fernandes Dias Da. A Mediação como Mecanismo
Extrajudicial para a Pacificação de Conflitos Ambientais em Prol do Desenvolvimento
Sustentável. CONPEDI. Aracaju: 2015. Disponível em: <https://www.conpedi.org.br >.
Acesso em: 7 abr. 2018.
15. MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A Resolução dos Conflitos e a Função Judicial no Contemporâneo
Estado de Direito. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009.
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Entretanto, isso demanda, num primeiro momento, a releitura do
conceito de “acesso à justiça”. Conforme expõe Mancuso16 (2009):
Sem embargo, para que essa expressão – acesso à justiça
– mantenha sua atualidade e aderência à realidade sóciopolítico-econômica do país, impende que ela passe por
uma releitura, em ordem a não se degradar numa garantia
meramente retórica, tampouco numa oferta generalizada e
incondicionada do serviço judiciário estatal.

Implica dizer que esse direito/garantia constitucional fundamental
(art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988) deve ser interpretado
em consonância com a realidade do contexto social, ou seja, é preciso
desconstruir a ideia já obsoleta, mas ainda arraigada na cultura popular, de
que a justiça somente pode ser alcançada por meio da jurisdição do Estado.
Ademais, nas palavras de Figueiredo17:
[...] o princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional
[...] foi direcionado ao Executivo e Legislativo, a fim de que
não se amparem em ferramentas que excluam a proposição
de litígios à composição judicial. Isso não significa
que a resolução das controvérsias deve ser confiada
exclusivamente ao Poder Judiciário.

É notório que hoje a própria expressão “jurisdição” não mais encontra
limites na clássica acepção estatal, sobretudo diante da moderna concepção
de um sistema multiportas de solução de conflitos, que aponta para a
desjudicialização de controvérsias.
Essa percepção é, inclusive, reforçada pelo Código de Processo Civil
Brasileiro de 2015, que estimula a efetivação dos chamados meios alternativos
(adequados ou complementares) de solução de controvérsias (art. 3º, par. 1º
e 2º).
À vista disso, advertem Cappelletti e Garth18 que:
Os juristas precisam, agora, reconhecer que as técnicas
processuais servem a funções sociais (9); que as cortes não
são a única forma de solução de conflitos a ser considerada
(10) e que qualquer regulamentação processual, inclusive
a criação ou encorajamento de alternativas ao sistema
judiciário formal tem um efeito importante sobre a forma
como opera a lei substantiva – com que frequência ela é
executada, em benefício de quem e com que impacto social.

16. MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A Resolução dos Conflitos e a Função Judicial no Contemporâneo
Estado de Direito. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009.
17. FIGUEIREDO, Luciana Monduzzi. Mediação Ambiental: o acesso à justiça pelo olhar da
extrajudicialidade. CONPEDI. Curitiba: 2013. Disponível em: <http://www.publicadireito.
com.br >. Acesso em: 7 abr. 2018.
18. CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Tradução de Ellen Gracie
Northfleet. Porto Alegre: Fabris, 1988.
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Nessa esteira, Vasconcelos19 (2008) afirma que o movimento pela
efetividade do acesso à justiça abarca, dentre outras temáticas:
[...]
d) a adoção da mediação paraprocessual voluntária,
ampliação das oportunidades da conciliação e da própria
arbitragem no curso dos processos judiciais, inclusive
medidas alternativas reparadoras no campo penal, com
fundamento nos conceitos da justiça restaurativa;
e) a difusão da mediação, da arbitragem e de outras
abordagens extrajudiciais, como procedimentos da
sociedade civil enquanto protagonista da solução de
conflitos, inclusive por intermédio de núcleos comunitários
e/ou instituições administradoras de mediação e arbitragem
[...].

Contudo, note-se bem, isso não significa que a via estatal deva ser
completamente rechaçada, pois, em certos casos (como o do descumprimento
de compromisso de ajustamento de conduta), ela será o único recurso plausível
para a solução da questão.
O que se quer dizer é que, na busca pela efetiva pacificação social, é
imprescindível o fomento da autocomposição (por meio da conciliação ou da
mediação) e da arbitragem, visto que elas se dispõem a solucionar o conflito
em si mesmo considerado, franqueando o diálogo entre os contendentes e
atacando, consequentemente, a crise subjacente à controvérsia e não apenas
a crise jurídica instalada.
Portanto, os meios judicial e extrajudicial devem manter uma relação
de complementariedade e cooperação na busca por eficiência, franqueando
ao cidadão o acesso democratizado à justiça. Do contrário, em inexistindo
mecanismos eficientes para a efetivação dos direitos, a sua titularidade acaba
destituída de sentido20.
Diante dessa conjuntura, conforme já se deixou antever, o presente
estudo enfoca a relevância da mediação, particularmente, nesse processo
de busca incessante por efetividade no acesso à justiça, em específico nas
questões envolvendo o meio ambiente.

3 MEDIAÇÃO COMO
PACIFICAÇÃO SOCIAL

MÉTODO

EXTRAJUDICIAL

DE

No Brasil, a solução pacífica das controvérsias é compromisso
da sociedade desde 5 de outubro de 1988. Assim dispõe o preâmbulo da
Constituição da República, in verbis:
19. VASCONCELOS, Carlos Eduardo de. Mediação de Conflitos e Práticas Restaurativas. São Paulo:
Método, 2008.
20. CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Tradução de Ellen Gracie
Northfleet. Porto Alegre: Fabris, 1988.
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Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em
Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado
Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar,
o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores
supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida,

na ordem interna e internacional, com a solução pacífica
das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de

Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL. (grifo nosso)21.

Portanto, não obstante conservar ainda forte cultura demandista, o país
tem buscado implementar esse compromisso por intermédio dos métodos
alternativos (adequados ou complementares) de pacificação social, dentre eles
a mediação, que pode ser judicial ou extrajudicial 22.
Escrevem Freitas e Ahmed23 que:
A mediação judicial é aquela prevista no curso do processo
judicial, e suas características concernem à ocorrência no
âmbito na máquina judiciária por mediadores judiciais
especialmente designados pelo Juiz da causa e escolhidos
em um cadastro dos Tribunais, após sua habilitação para a
específica finalidade.

A seu turno, como o próprio nome já indica, a mediação extrajudicial
é aquela que se desenvolve fora do âmbito do Poder Judiciário, quando as
partes escolhem o (s) mediador (es) ou uma instituição privada de mediação.
Feitas essas considerações, anote-se que este artigo enfoca a modalidade
extrajudicial de mediação.

3.1
CONCEITO,
CARACTERÍSTICAS

ELEMENTOS,

PRINCÍPIOS

E

A mediação como método extrajudicial não adversarial de pacificação
social preexiste à justiça estatal, sendo verificada, inclusive, nos primeiros
agrupamentos humanos. Segundo Borba24, hodiernamente, ela se apresenta:
21. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília:
Senado, 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/
constituicao.htm>. Acesso em: 29 abr. 2018.
22. A mediação encontra disciplina na Lei nº 13.140/2015 (Lei de Mediação), nos artigos 165 a
175 e 334, do Código de Processo Civil, bem como na Resolução nº 125/2010 do Conselho
Nacional de Justiça.
23. FREITAS, Gilberto Passos de; AHMED, Flavio. A Mediação na Resolução de Conflitos
Ambientais. Revista Eletrônica OAB-RJ, 2016. Disponível em: <http://revistaeletronica.oabrj.
org.br>. Acesso em: 7 abr. 2018.
24. BORBA, Rogério. Muita Sede para Pouca Água: breves considerações sobre a escassez da
água e a mediação como alternativa para resolução de conflitos. CONPEDI. Brasília: 2016.
Disponível em: <https://www.conpedi.org.br >. Acesso em: 7 abr. 2018.
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[...] como uma forma alternativa de resolução de conflitos
em relação ao Poder Judiciário, com princípios, propósitos
e instrumental próprio, propondo um diálogo entre
disciplinas, de forma a permitir a construção proativa da
solução dos litígios em todos os níveis de complexidade.

Vasconcelos25, por sua vez, a conceitua como:
[...] um meio geralmente não hierarquizado de solução de
disputas em que duas ou mais pessoas, com a colaboração
de um terceiro, o mediador – que deve ser apto, imparcial,
independente e livremente escolhido ou aceito –, expõem
o problema, são escutadas e questionadas, dialogam
construtivamente e procuram identificar os interesses
comuns, opções e, eventualmente, firmar um acordo. [...]
A mediação é tida como um método em virtude de estar
baseada num complexo interdisciplinar de conhecimentos
científicos extraídos especialmente da comunicação, da
psicologia, da sociologia, da antropologia, do direito e da
teoria dos sistemas. E é, também, uma arte, em face das
habilidades e sensibilidades próprias do mediador.

Desse conceito, extrai-se que três são os elementos componentes da
mediação, quais sejam: partes, conflito e mediador26.
As partes podem ser pessoas naturais ou jurídicas, nacionais ou
internacionais, públicas ou privadas, atuando individualmente ou em grupo.
No processo de mediação, elas são chamadas “mediandas” e não atuam
como adversárias, mas sim como corresponsáveis pela deliberação e solução
da controvérsia.
O conflito, por sua vez, é o dissenso instalado entre as partes que,
ao focalizarem tão somente seus anseios unilaterais, não são capazes de
visualizar, no caso concreto, um interesse em comum existente.
Escrevem Bustamante e Silva27, ao tratarem dos conflitos oriundos da
complexidade das relações sociais que:
Não há como evitá-los, uma vez que ocorrem onde há
discordância de interesses e rompimento da comunicação,
o que acaba gerando uma anulação na percepção da
vontade de um dos envolvidos e, consequentemente, uma
sobreposição da vontade de um sobre o outro.

25. VASCONCELOS, Carlos Eduardo de. Mediação de Conflitos e Práticas Restaurativas. São Paulo:
Método, 2008.
26. FIGUEIREDO, Luciana Monduzzi. Mediação Ambiental: o acesso à justiça pelo olhar da
extrajudicialidade. CONPEDI. Curitiba: 2013. Disponível em: <http://www.publicadireito.
com.br>. Acesso em: 7 abr. 2018.
27. BUSTAMANTE, Ana Paula; SILVA, Tatiana Fernandes Dias Da. A Mediação como Mecanismo
Extrajudicial para a Pacificação de Conflitos Ambientais em Prol do Desenvolvimento
Sustentável. CONPEDI. Aracaju: 2015. Disponível em: <https://www.conpedi.org.br >.
Acesso em: 7 abr. 2018.
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Entretanto, conforme já citado, os conflitos não são em si mesmos
bons ou ruins, importando mais a forma como os indivíduos lidam com eles,
o que pode conduzir à degradação dos relacionamentos ou a transformações
positivas e ao crescimento28.
Nesse contexto, desponta a figura do mediador, que atuará como
um restaurador neutro de diálogos, colaborando para que os mediandos
estabeleçam uma comunicação construtiva, que vá além dos problemas
relacionais existentes e identifiquem necessidades e conveniências comuns.
Conforme explica Sales29, o mediador:
[...] Auxilia na comunicação, na identificação de interesses
comuns, deixando livres as partes para explicarem seus
anseios, descontentamentos e angústias, convidando-as
para reflexão sobre os problemas, as razões por ambas
apresentadas, sobre as consequências de seus atos e os
possíveis caminhos de resolução das controvérsias.

Atente-se para o fato de que o mediador não tem os poderes decisórios
de um árbitro nem a postura proativa de um conciliador, consoante já dito, ele
é um mero facilitador do diálogo.
Logo, a sua escolha não precisa estar baseada no seu especial
conhecimento da matéria atinente ao conflito. Todavia, consoante
expõe Borba30, “algum conhecimento é necessário, de forma a viabilizar
questionamentos pertinentes e adequada visão diagnóstica sobre a necessidade
de informação das partes a respeito do que estão deliberando”31.
Sendo assim, é possível afirmar que a mediação é uma negociação
assistida, pois, reitere-se, são as próprias partes em conflito que protagonizam
a sua resolução (autocomposição).
Ela baseia-se, destarte, em uma prática discursiva que busca, por meio
do diálogo, a conscientização do outro, no sentido de se alcançar uma solução
para o conflito sem, contudo, fazer uso da força coercitiva32.
Dessa forma, aquela relação triangular, normalmente verificável no
processo judicial (autor, juiz e réu), é superada por uma relação de caráter dual.
Com isso, suplanta-se o modelo ganha-perde, pautado na lógica determinista
28. ERNANDORENA, Paulo Renato. Mediação Ambiental: uma teoria pós-moderna de gestão de conflitos
sociais. E-Gov: portal de e-governo, inclusão digital e sociedade do conhecimento, 2010.
Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br >. Acesso em: 8 abr. 2018.
29. SALES, Lilia Maia de Morais. Justiça e mediação de conflitos. Belo Horizonte: Del Rey, 2004.
30. BORBA, Rogério. Muita Sede para Pouca Água: breves considerações sobre a escassez da água
e a mediação como alternativa para resolução de conflitos. CONPEDI. Brasília:
2016. Disponível em: <https://www.conpedi.org.br >. Acesso em: 7 abr. 2018.
31. O Código de Processo Civil de 2015 disciplina a atuação dos conciliadores e mediadores
judiciais nos arts. 165 a 175.
32. BUSTAMANTE, Ana Paula; SILVA, Tatiana Fernandes Dias Da. A Mediação como Mecanismo
Extrajudicial para a Pacificação de Conflitos Ambientais em Prol do Desenvolvimento
Sustentável. CONPEDI. Aracaju: 2015. Disponível em: <https://www.conpedi.org.br>.
Acesso em: 7 abr. 2018.
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binária, por um modelo em que todos chegam a uma solução mutuamente
aceitável gerando, por conseguinte, um maior comprometimento com sua
execução.
Ademais, completa Figueiredo33 que o “modo binário de reconhecer
um problema (ou isso ou aquilo) acaba por excluir soluções mais criativas
e eficazes”. Por outro lado, a mediação, conforme explicam Cardoso e
Yaghsisian34:
[...] é moldada pelo contexto e pelas características de uma
situação. Como processo social, a mediação pode ser tão
variável quanto os próprios disputantes. Para ter sucesso, a
mediação deve ser, acima de tudo, adaptativa. Deve refletir
diferentes problemas, diferentes partes e situações.

Nessa esteira, a mediação propõe um modelo totalmente flexível
de gestão de controvérsias. Modelo este que se pauta, principalmente,
nos princípios da oralidade, informalidade, neutralidade, imparcialidade,
autonomia da vontade, cooperação, celeridade, confidencialidade, participação
social, responsabilidade e democracia.
Dentre suas maiores vantagens, em comparação ao meio judicial, estão
justamente a adaptabilidade às diversas formas de conflitos, a possibilidade de
obtenção de resultados rápidos e efetivos, a redução (ou ausência) de custos
e a promoção da melhora nas relações sociais.
Nos dizeres de Freitas e Ahmed35:
A mediação possui como algumas de suas características
centrais: a redução do tempo médio para a solução do
problema, a diminuição dos custos, a participação do
interessado na escolha a ser construída na solução da
controvérsia e, principalmente, a não conflituosidade entre
as partes, além de prevenir e solucionar os conflitos.

Além disso, aponta Figueiredo36 que “muitos autores defendem que a
mediação é eficaz em qualquer tipo de conflito, independentemente da sua
33. FIGUEIREDO, Luciana Monduzzi. Mediação Ambiental: o acesso à justiça pelo olhar da
extrajudicialidade. CONPEDI. Curitiba: 2013. Disponível em: <http://www.publicadireito.
com.br>. Acesso em: 7 abr. 2018. BUSTAMANTE, Ana Paula; SILVA, Tatiana Fernandes
Dias Da. A Mediação como Mecanismo Extrajudicial para a Pacificação de Conflitos
Ambientais em Prol do Desenvolvimento Sustentável. CONPEDI. Aracaju: 2015. Disponível
em: <https://www.conpedi.org.br >. Acesso em: 7 abr. 2018.
34. CARDOSO, Simone Alves; YAGHSISIAN, Adriana Machado. A Mediação como Ferramenta
a Ser Utilizada Pela América Latina na Governança Sustentável dos Conflitos Ambientais:
marco normativo do Brasil. CONPEDI. Montevidéu: 2016. Disponível em: <https://www.
conpedi.org.br >. Acesso em: 11 abr. 2018.
35. FREITAS, Gilberto Passos de; AHMED, Flavio. Mediação Ambiental como Instrumento de Pacificação
de Conflitos - breves considerações. Revista do Advogado, v. único, p. 9096, 2017.
36. FIGUEIREDO, Luciana Monduzzi. Mediação Ambiental: o acesso à justiça pelo olhar da
extrajudicialidade. CONPEDI. Curitiba: 2013. Disponível em: <http://www.publicadireito.
com.br/publicacao/unicuritiba/livro.php?gt=172>. Acesso em: 7 abr. 2018.
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natureza ou conteúdo, já que, direta ou indiretamente, a disputa está ligada ao
comportamento humano”.
A utilização desse método só encontrará limites em duas hipóteses:
(i) o conflito envolver indivíduos que não querem ou não podem manifestar
suas respectivas vontades e (ii) as partes se mostrarem irredutíveis quanto à
manutenção da postura adversarial37.
Diante do exposto, o próximo subtópico do presente estudo demonstra
que, diante de tais características, a aplicação da mediação na resolução de
conflitos, envolvendo o meio ambiente, é completamente plausível e deve,
inclusive, ser estimulada.

3.2 MEDIAÇÃO DE CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS
A chamada mediação ambiental (ou ecomediação) surgiu nos Estados
Unidos no início da década de 1970, sendo considerada a melhor alternativa
à litigância e possibilitando às pessoas a reassunção de sua autonomia e
capacidade decisória.
No Brasil, todavia, a sua utilização ainda se mostra tímida, realidade que
necessita ser transformada, mormente ante a dificuldade do Poder Judiciário
em conceber adequadamente os pressupostos ambientais.
Conforme explica Arend38, os “conflitos ambientais na
contemporaneidade têm assumido contornos extremamente complexos e,
por conseguinte, de difícil solução”. Logo, o tradicional modelo, rígido e
burocratizado, de jurisdição estatal não tem sido capaz de lidar satisfatoriamente
e em tempo hábil com tais conflitos polimorfos39.
Assim, há, nas palavras de Sartori40:
[...] a necessidade de uma mudança de postura nas mais
diversas áreas de conhecimento, inclusive no Direito, a
fim de buscar soluções que garantam, de forma rápida,
a efetividade da tutela do meio ambiente. Isso porque,
em matéria ambiental, o fator temporal, no que tange
à manutenção do equilíbrio ecológico, é essencial, pois
quanto antes o perigo da ocorrência de dano for afastado,
ou o dano ambiental for reparado, a proteção do meio
ambiente será mais eficiente e tanto as presentes quanto as
futuras gerações estarão melhores resguardadas.
37. MOORE, Christopher W. O Processo de Mediação: estratégias práticas para a resolução de conflitos.
Tradução de Magda França Lopes, 2. ed., Porto Alegre: Artmed, 1998.
38. AREND, Cassio Alberto. Mediação Socioambiental: reflexões para a sustentabilidade
democrática das decisões dos conflitos socioambientais. CONPEDI. Montevidéu: 2016.
Disponível em: <https://www.conpedi.org.br >. Acesso em: 11 abr. 2018.
39. Os conflitos ambientais exigem, para a sua resolução, conhecimentos multi e interdisciplinares.
40. SARTORI, Maria Betânia Medeiros. A mediação e a arbitragem na Resolução dos Conflitos
Ambientais. Direitos Culturais. Santo Angelo, v. 6, n. 10, jan.-jun., 2011.
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A mediação se apresenta, portanto, como alternativa promissora, pois,
além de contribuir para o desafogo do Poder Judiciário diminuindo o número
de demandas que lhes são submetidas, propõe uma forma mais adequada, em
termos qualitativos, de tratamento dos conflitos ambientais41.
Nas palavras de Figueiredo42:
A justiça coexistencial amolda-se perfeitamente à solução
de conflitos na esfera socioambiental, cujas relações são
complexas e duradouras, de modo que a utilização das
ferramentas preventivas da controvérsia revela-se mais
eficiente no atendimento aos princípios da precaução,
prevenção e da equidade intergeracional que norteiam a
tutela do meio ambiente.

Reforça Arend43 que:
[...] as soluções para os problemas ambientais estão nas
ações locais, ainda mais nos métodos alternativos de
resolução de conflitos. É na mediação que se torna possível
vislumbrar os preceitos do direito ambiental, tais com o
amplo diálogo com a comunidade envolvida, bem como
criar soluções as quais a jurisdição estatal não consegue
conceber.
A mediação socioambiental além de perceber de maneira
mais adequada os conflitos consegue propor soluções
melhores para a resolução dos mesmos. Ainda, proporciona
a concretização do princípio democrático na sua essência,
pois a comunidade envolvida participa ativamente da
resolução do conflito.

Quanto à questão da indisponibilidade do bem jurídico tutelado na seara
ambiental, conforme se detalha em subtópico específico, entende a doutrina
majoritária não ser ela empecilho à utilização da mediação, principalmente
diante dos benefícios que esse método autocompositivo apresenta.
Aduz Soares44 que, dentre as vantagens da mediação, estão:
a) o fato de ser um processo informal, que permite a
construção conjunta da solução pelas pessoas, dentro de
suas possibilidades;
41. PIRES, Nara Suzana; PORTANOVA, Rogerio. A Complexidade Jurídica da Mediação
Socioambiental em Prol da Cidadania Planetária Como Forma de Superação da Vulnerabilidade
dos Povos. CONPEDI. Brasília: 2016. Disponível em: <https://www.conpedi.org.br >.
Acesso em: 8 abr. 2018.
42. FIGUEIREDO, Luciana Monduzzi. Mediação Ambiental: o acesso à justiça pelo olhar da
extrajudicialidade. CONPEDI. Curitiba: 2013. Disponível em: <http://www.publicadireito.
com.br>. Acesso em: 7 abr. 2018.
43. AREND, Cassio Alberto. Mediação Socioambiental: reflexões para a sustentabilidade
democrática das decisões dos conflitos socioambientais. CONPEDI. Montevidéu: 2016.
Disponível em: <https://www.conpedi.org.br >. Acesso em: 11 abr. 2018.
44. SOARES, Samira, Iasbeck de Oliveira. Mediação de conflitos ambientais: um novo caminho para a
governança da água no Brasil? Curitiba: Juruá, 2010.
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b) os envolvidos estão vendo, reconhecendo e assumindo
suas responsabilidades quanto aos direitos e deveres
ambientais;
c) a busca de uma solução conjunta fortalece as relações de
confiança e credibilidade entre as pessoas;
d) a interação entre os envolvidos possibilita desenvolver
e praticar princípios como respeito, solidariedade e
cooperação, fazendo com que lidar com o conflito seja
também uma forma de aprendizagem e crescimento
pessoal e coletivo;
e) o diálogo direto entre os envolvidos pode evitar
manipulações autoritárias, paternalistas e/ou clientelista.

Ademais, some-se a isso o fato de a mediação ser um instrumento
bastante flexível, podendo, consoante afirma Rodrigues45, “abrigar
mecanismos de autoregulamentação de grupos”.
Nesse sentido, Freitas e Ahmed46 escrevem que “o procedimento da
mediação pode variar em função do caso concreto e das suas características,
motivo pelo qual tem se entendido que não há necessidade de se estabelecer
um rito que deva ser obedecido rigorosamente”.
Entretanto, atente-se que, não obstante encerre a mediação todas essas
benesses, um perigo deve ser evitado, qual seja, a dominação dos grupos
atingidos em um processo em que não há a atuação das instituições públicas,
permitindo-se a legitimação extrajudicial de ações prejudiciais àqueles que
sofrem as consequências do conflito ambiental, crítica esta feita pelos
movimentos de justiça ambiental47.
Para que tal não ocorra, é necessário perquirir-se, num primeiro
momento (pré-mediação48), acerca da real finalidade do processo de mediação
em questão, ou seja, se ele servirá como legítima alternativa à solução do conflito
ou como meio de legitimar a dominação de empresas agressoras do meio
ambiente sobre a população diretamente afetada, afastando-a da salvaguarda
dos órgãos jurisdicionais. Ademais, durante o processo mediativo, eventual
desequilíbrio de natureza econômica, comportamental ou de conhecimento
dever ser balanceado para que se possa garantir a todos voz e vez, ou seja,
oportunidades iguais de manifestação e de escuta das considerações um do
outro, em concretização ao princípio da igualdade49.
45. RODRIGUES, Geise de Assis. A Ação Civil Pública e Termo de Ajustamento de Conduta: teoria e
prática. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2002.
46. FREITAS, Gilberto Passos de; AHMED, Flavio. A Mediação na Resolução de Conflitos
Ambientais. Revista Eletrônica OAB-RJ, 2016. Disponível em: <http://revistaeletronica.oabrj.
org.br >. Acesso em: 7 abr. 2018.
47. BORBA, Rogério. Muita Sede para Pouca Água: breves considerações sobre a escassez da
água e a mediação como alternativa para resolução de conflitos. CONPEDI. Brasília:
2016. Disponível em: <https://www.conpedi.org.br>. Acesso em: 7 abr. 2018.
48. A pré-mediação é melhor explicada no próximo subtópico.
49. BORBA, Rogério. Muita Sede para Pouca Água: breves considerações sobre a escassez da
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Nessa esteira, explicam Cardoso e Yaghsisian50 que “a preocupação com
a construção da paz deve envolver a todos, mesmo que cada ator contribua
em momentos e de formas distintas, esta cooperação é fundamental para
formação do Ethos planetário”.
À vista do exposto, portanto, defende-se que a mediação, por ser o
método ideal para lidar com conflitos complexos e multifacetados, deve
ser fomentada na resolução de questões ambientais, concretizando-se os
princípios da autonomia, cidadania e democracia.

3.3 PECULIARIDADES DA MEDIAÇÃO AMBIENTAL: BREVES
CONSIDERAÇÕES
A primeira peculiaridade do processo de mediação ambiental que
merece destaque está relacionada à figura do mediador.
Conforme já se afirmou, a escolha do mediador (na mediação em geral)
não precisa se basear no seu especial conhecimento da matéria em questão,
entretanto, algum conhecimento é necessário.
Por outro lado, na mediação voltada para a pacificação de controvérsias
ambientais, exige-se uma atuação cada vez mais profissional dos mediadores,
baseada num suporte de conhecimento acadêmico sobre conflitos e paz51. Isso
se dá em virtude da extrema complexidade e do enfoque multi e interdisciplinar
de que se revestem os problemas envolvendo o meio ambiente.
Afirmam Freitas e Ahmed52 que o mediador para atuar em questões
ambientais, embora possa se valer do concurso de peritos na matéria, deve
ter conhecimentos da área em que vai atuar e noções de Direito Ambiental.
Não obstante, é possível que se verifique, ainda, a chamada comediação,
ou seja, a participação de mais de um mediador no processo. Nesse sentido, o
art. 168, § 3º, do Código de Processo Civil53 e o art. 15, da Lei nº 13.140/201554.

50.
51.
52.
53.
54.

água e a mediação como alternativa para resolução de conflitos. CONPEDI. Brasília: 2016.
Disponível em: <https://www.conpedi.org.br>. Acesso em: 7 abr. 2018.
CARDOSO, Simone Alves; YAGHSISIAN, Adriana Machado. Mediação Fundiária e
Ambiental: um novo paradigma para resolver conflitos. CONPEDI. Maranhão: 2017.
Disponível em: <https://www.conpedi.org.br>. Acesso em: 5 abr. 2018.
CARDOSO, Simone Alves; YAGHSISIAN, Adriana Machado. Mediação Fundiária e
Ambiental: um novo paradigma para resolver conflitos. CONPEDI. Maranhão: 2017.
Disponível em: <https://www.conpedi.org.br>. Acesso em: 5 abr. 2018.
FREITAS, Gilberto Passos de; AHMED, Flavio. A Mediação na Resolução de Conflitos
Ambientais. Revista Eletrônica OAB-RJ, 2016. Disponível em:
<http://revistaeletronica.oabrj.org.br>. Acesso em: 7 abr. 2018.
Art. 168. As partes podem escolher, de comum acordo, o conciliador, o mediador ou a câmara
privada de conciliação e de mediação. [...] § 3o Sempre que recomendável, haverá a designação
de mais de um mediador ou conciliador.
Art. 15. A requerimento das partes ou do mediador, e com anuência daquelas, poderão ser
admitidos outros mediadores para funcionarem no mesmo procedimento, quando isso for
recomendável em razão da natureza e da complexidade do conflito.
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A segunda peculiaridade da mediação ambiental é a sua metodologia,
que pode variar conforme o caso concreto.
A princípio, entretanto, é recomendável que sempre se realize a
chamada pré-mediação, tendo em vista a complexidade da questão ambiental
subjacente.
A pré-mediação nada mais é do que um procedimento preparatório,
no qual as partes serão introduzidas ao processo de mediação, tomando
ciência dos ritos e regras que deverão ser observados. Segundo Moore55,
nesse momento deve-se atentar às seguintes questões: “a) constituição de um
relacionamento com as partes; b) escolha da estratégia da mediação; c) colheita
de informações sobre as partes e o conflito; d) programação detalhada da
mediação; e) estabelecimento de confiança e cooperação”.
Conforme explicam Freitas e Ahmed56, “a sessão da pré-mediação
se encerra com a assinatura pelas partes e mediador ou mediadores, de
um protocolo, que marca o início da mediação e pelo qual as partes se
comprometem a aceitar os seus termos”.
Iniciado o processo de mediação propriamente dito, ele se desenvolverá
de maneira escalonada, basicamente, em cinco etapas, consoante o Centro de
Direito e Meio Ambiente da Fundação Getúlio Vargas (Direito-Rio), sendo
elas:
1) diagnóstico do conflito (identificação do histórico e dos
atores envolvidos; contato com cada um destes atores para
conhecer suas perspectivas e preocupações, bem como
as informações disponíveis sobre o conflito, identificar
representantes que estarão na mesa de negociações,
explicar o funcionamento do processo de mediação na
seara coletiva e verificar se aceitam participar do processo,
assim como a equipe de mediadores proposta);
2) planejamento do processo (número, local, horário
e duração das sessões de mediação; estudos técnicos
necessários; proposta de protocolo de conduta dos
participantes; tempo necessário para o compartilhamento
de informações; forma de permitir a participação de
terceiros e de divulgar informações junto à imprensa);
3) sessões de mediação (reuniões conjuntas e privadas) e
realização de estudos técnicos;
3) redação do acordo (previsão clara de obrigações, prazos
e responsáveis por implementá-las; previsão de sanções
para cada obrigação e de responsáveis pelo monitoramento
do seu cumprimento);
4) homologação do acordo pelas pessoas com poder de
55. MOORE, Chistopher. The Mediation Process. San Francisco: Josseybass, 1996.
56. FREITAS, Gilberto Passos de; AHMED, Flavio. A Mediação na Resolução de Conflitos
Ambientais. Revista Eletrônica OAB-RJ, 2016. Disponível em: <http://revistaeletronica.oabrj.
org.br >. Acesso em: 7 abr. 2018.
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decisão em cada ente público ou grupo participante e
também em juízo.

Dessa forma, é importante observar que, inobstante seja a mediação
um procedimento informal e flexível, o seu planejamento e organização é
imprescindível para a obtenção de um desfecho exitoso, mormente perante as
controvérsias de natureza ambiental, que envolvem, invariavelmente, grande
número de atores sociais.

3.4 MEDIAÇÃO DE DIREITOS TRANSINDIVIDUAIS
Dispõe o art. 225, caput, da Constituição Federal Brasileira que 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.
Nas palavras de Machado57, “o uso do pronome indefinido – ‘todos’ –
alarga a abrangência da norma jurídica, pois, não particularizando quem tem
direito ao meio ambiente, evita que se exclua quem quer que seja”.
A natureza do direito ao meio ambiente sadio é, portanto, transindividual,
situando-se numa posição intermediária entre o interesse público e o interesse
privado, ou seja, excede o âmbito individual, mas não constitui exatamente
interesse público58.
Trata-se, pois, de um interesse difuso, o qual possui, conforme escreve
Fiorillo59:
[...] a mais abrangente transindividualidade, ou seja, tem
como características a indeterminação dos seus titulares
que estão unidos por um vínculo meramente de fato
decorrentes de eventos naturalísticos, impossíveis de
diferenciar na qualidade e separar na quantidade de cada
titular, totalmente indivisível e indisponível.

À vista dessas características, argumentam alguns estudiosos que não
seria possível se valer da mediação na resolução de conflitos envolvendo o
meio ambiente.
Não obstante, a doutrina majoritária tem se orientado no sentido
de que não há qualquer impedimento à utilização dos meios extrajudiciais,
dentre os quais a mediação, para a solução de questões concernentes a direitos
transindividuais.
57. MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 21. ed. rev., ampl. e atual. São
Paulo: Malheiros Editores Ltda, 2013.
58. MAZZILLI, Hugo Nigro. A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo: meio ambiente, consumidor,
patrimônio cultural, patrimônio público e outros interesses. 29. ed. rev., ampl. e atual. São
Paulo: Saraiva, 2016.
59. FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 16ª ed. São Paulo:
Saraiva, 2015.
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Nessa esteira, o próprio o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)
pode ser citado como um exemplo de resolução extrajudicial de conflitos
ambientais, cujo permissivo legal tem por base o § 6º, do art. 5º, da Lei nº
7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública). Resta saber, entretanto, qual a natureza
jurídica do TAC, visto que isso está diretamente relacionado à possibilidade ou
não de se dispor, no todo ou em parte, de direitos transindividuais. Conforme
explicam Chiappim e Moreno60:
[...] o objeto da discussão se concentra no fato de que se
houver a possibilidade do titular do direito dispor sobre
este, podemos dizer que estamos diante de uma transação.
Ao contrário, havendo a vedação da disponibilidade do
direito, objeto do compromisso e ajustamento de conduta,
não podemos considerar este uma transação. A celeuma
apresentada tem como fundamento o conceito de transação
e disponibilidade dispostos na norma civilista: Art. 840. É
lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio
mediante concessões mútuas. Art. 841. Só quanto a direitos
patrimoniais de caráter privado se permite a transação
(BRASIL, Lei 10.406/2002). A indisponibilidade dos
direitos transindividuais é indiscutível, no entanto essa não
é uma premissa válida para a vedação de sua transação.

Nesse sentido, escreve Figueiredo61 que:
Embora o art. 841 do Código Civil disponha que só quanto
a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a
transação, estudiosos tem afastado a interpretação literal da
norma, na medida em que existem conflitos que, a despeito
de envolverem interesse público ou metaindividual, são
passíveis de solução consensual.

Ademais, já decidiram o Supremo Tribunal Federal e o Superior
Tribunal de Justiça pela validade da transação em casos envolvendo direito
indisponível e direito difuso, respectivamente, consoante as seguintes ementas
de julgados, verbis:
Poder Público. Transação. Validade. Em regra, os bens e o
interesse público, são indisponíveis, porque pertencem à coletividade.
É, por isso, o Administrador, mero gestor da coisa pública,
não tem disponibilidade sobre os interesses confiados à
sua guarda e realização. Todavia, há casos em que o princípio da
indisponibilidade do interesse público deve ser atenuado, mormente
quando se tem em vista que a solução adotada pela Administração
é a que melhor atenderá à ultimação deste interesse. Assim, tendo
o acordão recorrido concluído pela não onerosidade do
60. CHIAPPIM, Lusiana da Silva Pinto; MORENO, Rita de Cássia Peixoto. A Natureza
Transacional do Termo de Ajustamento de Conduta e a Indisponibilidade dos Direitos
Transindividuais. CONPEDI. Maranhão: 2017. Disponível em: <https://www.conpedi.org.
br>. Acesso em: 8 abr. 2018.
61. FIGUEIREDO, Luciana Monduzzi. Mediação Ambiental: o acesso à justiça pelo olhar da
extrajudicialidade. CONPEDI. Curitiba: 2013. Disponível em: <http://www.publicadireito.
com.br>. Acesso em: 7 abr. 2018.
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acordo celebrado, decidir de forma diversa implicaria o
reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado nesta
instância recursal (Súm. 279/STF). Recurso extraordinário
não conhecido. (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RE 253885/MG. Relatora Min. Ellen Gracie. Julgamento
04/06/2002. Primeira Turma. DJ 21-06- 2002 PP-00118
EMENT VOL-02074-04 PP-0). (grifo nosso).
PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
POR DANO AMBIENTAL – AJUSTAMENTO DE
CONDUTA – TRANSAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO – POSSIBILIDADE. 1. A regra geral é de não
serem passíveis de transação os direitos difusos. 2. Quando se tratar
de direitos difusos que importem obrigação de fazer e de
não fazer deve-se dar tratamento distinto, possibilitando
dar à controvérsia a melhor solução na composição do
dano, quando impossível o retorno ao status quo ante. 3. A
admissibilidade de transação de direitos difusos é exceção à regra. 4.
Recurso improvido.
(SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REsp. 299/400/
RJ, rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, rel. p/
Acórdão Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado
em 01/06/2006, DJ 02/08/2006, p. 229). (grifo nosso).

Pondera Yokaichiya62 que, ao se admitir a transação, a indisponibilidade
do direito não será afetada, visto que o objeto dela versará principalmente
acerca da maneira de implementação mais célere do interesse sob tutela,
prestigiando-se uma solução negociada mais eficaz e idônea para resolver o
conflito gerado ao invés de se optar por uma perseguição via Judiciário, que
pode ser morosa e imprevisível quanto ao seu resultado final.
Partilhando do mesmo entendimento, expõem Chiappim e Moreno63
que: “a referência ao instituto da transação não significa a obrigatoriedade
de as concessões mútuas serem traduzidas na disponibilidade dos direitos.
Poderá o titular destes decidir o modo pelo qual este direito será resguardado
ou restaurado”.
No mais, aponta Vieira64 que a experiência demonstrou:
[...] que a disposição do responsável pelo dano de se
adequar às exigências da lei ou de satisfazer integralmente
o dano acaba por atender, finalisticamente, aquilo que seria
62. YOKAICHIYA, Cristina Emy. A Transação Como Ato de Disponibilidade de Direitos
Transindividuais? Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 17, n. 3358, 10 set.2012. Disponível em:
<https://jus.com.br/artigos/22581>. Acesso em: 11 abr. 2018.
63. CHIAPPIM, Lusiana da Silva Pinto; MORENO, Rita de Cássia Peixoto. A Natureza
Transacional do Termo de Ajustamento de Conduta e a Indisponibilidade dos Direitos
Transindividuais. CONPEDI. Maranhão: 2017. Disponível em: <https://www.conpedi.org.
br>. Acesso em: 8 abr. 2018.
64. VIEIRA, Fernando Grela. A Transação na Esfera dos Interesses Difusos e Coletivos:
compromisso de ajustamento de conduta. MILARÉ, Édis (coord.), Ação civil pública – Lei n.
7.347/85 – 15 anos. 2. ed., São Paulo: RT, 2002.
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de se buscar ou já se estaria postulando na via judicial, por
meio da ação civil pública. [...] A esfera passível de ajuste
fica circunscrita à forma de cumprimento da obrigação
pelo responsável, isto é, ao modo, tempo, lugar e outros
aspectos pertinentes. A transação, portanto, simplesmente
substitui a fase de conhecimento do processo judicial, pois
deve refletir o mesmo conteúdo esperado na prestação
jurisdicional, caso houvesse a ação e fosse ela procedente,
desfrutando, da mesma forma, de eficácia executiva.

Portanto, filia-se ao entendimento segundo o qual o TAC é um tipo
peculiar de transação, que tem por finalidade a prevenção do litígio ou o seu
próprio fim, devendo-se buscar todas as medidas necessárias à reparação do
bem lesado, ou à prevenção do risco ao bem jurídico de natureza difusa ou
coletiva65.
Além do TAC, todavia, nota-se que o Código Florestal (Lei nº
12.651/2012) também fomenta a resolução extrajudicial de conflitos
ambientais, valendo-se de mecanismos como o PRA (Programa de
Regularização Ambiental).
Nos termos do art. 9º e seu parágrafo único, do Decreto nº 7.830/2012,
o PRA compreende o conjunto de ações ou iniciativas a serem desenvolvidas
por proprietários e posseiros rurais com o objetivo de adequar e promover
a regularização ambiental. Tem como instrumentos: o CAR (Cadastro
Ambiental Rural), os termos de compromisso, o Projeto de Recomposição
de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA) e as Cotas de Reserva Ambiental
(CRA), quando couber.
Ainda, de acordo com os art. 59, §§ 4º e 5º e art. 60, caput e incisos, da
Lei nº 12.651/2012, in verbis:
Art.59. [...] [...]
§ 4º No período entre a publicação desta Lei e a implantação
do PRA em cada Estado e no Distrito Federal, bem como
após a adesão do interessado ao PRA e enquanto estiver
sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou
possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas
antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular
de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de
Reserva Legal e de uso restrito.
§ 5º A partir da assinatura do termo de compromisso,
serão suspensas as sanções decorrentes das infrações
mencionadas no § 4o deste artigo e, cumpridas as obrigações
estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para a
regularização ambiental das exigências desta Lei, nos prazos
e condições neles estabelecidos, as multas referidas neste
65. NOGUEIRA, Roberta Ponzo. O Ministério Público Estadual na Tutela do Meio
Ambiente: estratégias de atuação nos conflitos em Niterói – RJ. 2007. 160 f. Dissertação (Mestrado em
Ciências Sociais e Jurídicas). Universidade Federal Fluminense. Niterói. Rio de Janeiro. 2007.
Disponível em: http://www.uff.br Acesso em: 24 abr. 2018.
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artigo serão consideradas como convertidas em serviços de
preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio
ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas
conforme definido no PRA.
Art. 60. A assinatura de termo de compromisso para
regularização de imóvel ou posse rural perante o órgão
ambiental competente, mencionado no art. 59, suspenderá
a punibilidade dos crimes previstos nos arts. 38, 39 e 48 da
Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, enquanto o termo
estiver sendo cumprido.
§ 1º A prescrição ficará interrompida durante o período de
suspensão da pretensão punitiva.
§ 2º Extingue-se a punibilidade com a efetiva regularização
prevista nesta Lei66.

Dessa forma, conforme expõe Ernandorena67:
Superada a impostura segundo a qual o meio ambiente não
pode ser objeto de transação – que contrasta seriamente com
a realidade nacional e, particularmente, com a regional –, terse-ia abertos os caminhos para a germinação da negociação
e da mediação ambientais com base científica, capazes de
se converterem em instrumentos hábeis a promover uma
nova era de desenvolvimento com verdadeira e legítima
proteção ao meio ambiental, eis que supõem princípios
democráticos, transparência procedimental e intensa
participação da cidadania, em última análise, detentora da
soberania e responsável por seus desígnios.

À guisa de arremate, saliente-se que a utilização da mediação como
método de solução de conflitos ambientais não ofende o direito fundamental
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, visto que seu objetivo não é a
flexibilização da tutela desse direito constitucional, mas sim a implementação
de soluções mais céleres e eficazes, com vistas a evitar que o eventual dano se
perfaça, não admitindo mais reparação, ou se agrave, dificultando-a.

4 METODOLOGIA DE PESQUISA
Os métodos/instrumentos adequados para a elaboração de um
trabalho científico são objeto de estudo da chamada metodologia científica,
cujos elementos essenciais são: finalidade, objetivos, abordagem, método e
procedimentos.
Ao destrinchar tais elementos, várias subdivisões surgem.

66. Vide: ADI nº 4.937; ADC nº 42 e ADI nº 4.902.
67. ERNANDORENA, Paulo Renato. Mediação Ambiental: uma teoria pós-moderna de gestão de conflitos
sociais. E-Gov: portal de e-governo, inclusão digital e sociedade do conhecimento, 2010.
Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br>. Acesso em: 8 abr. 2018.
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Assim, quanto à sua finalidade, uma pesquisa pode se prestar a fornecer
uma contribuição teórica ou prática. A finalidade prática, por sua vez, pode
ser: pura, estratégica ou aplicada.
Sob essa ótica, pode-se dizer que o presente estudo tem finalidade
prática aplicada, visto que a necessidade de proporcionar uma resolução
mais adequada e eficiente aos conflitos envolvendo o meio ambiente é um
problema concreto, apresentando-se a mediação como uma solução factível.
Já no que tange aos objetivos de um trabalho científico, ou seja, seus
propósitos gerais, a pesquisa pode assumir o caráter descritivo, exploratório
ou explicativo.
De tal modo, tendo-se em conta que o propósito deste artigo foi,
basicamente, demonstrar que a deficiência nos métodos atuais de resolução
de conflitos ambientais reclama a implementação e fomento da mediação
como alternativa mais adequada de acesso à justiça, sendo isso feito por
meio da exposição da questão, com a coleta de informações bibliográficas
e documentais a seu respeito, pode-se afirmar que essa pesquisa tem feição
eminentemente descritiva.
A abordagem de um tema, a seu turno, pode se dar de maneira
qualitativa, quantitativa ou quali-quantitativa.
Nesse sentido, ante a forma de coleta e análise dos dados, sobre os quais
se realizou juízo de valor, a presente pesquisa se classifica como qualitativa.
Quanto ao método, existem, pelo menos, quatro tipos de raciocínio
que se podem utilizar na busca de resultados, são eles: o indutivo, o dedutivo,
o hipotético-dedutivo e o dialético.
O trabalho em questão se valeu do método dialético, visto que contrapôs
teses como: método judicial versus método extrajudicial de pacificação social;
transação e mediação versus indisponibilidade do bem jurídico ambiental e, como
resultado da ponderação, chegou-se à síntese segundo a qual, resumidamente,
o Poder Judiciário não tem solucionado os conflitos ambientais a contento;
logo, é necessário uma método mais adequado para tanto, apresentando-se a
mediação como a melhor alternativa ante suas vantagens e a inexistência de
justo empecilho à sua aplicação.
Por fim, os procedimentos utilizados no desenvolvimento desta
pesquisa foram o bibliográfico, com a análise de livros e artigos científicos,
bem como o documental, mediante o estudo da legislação aplicável e da
jurisprudência relacionada à temática abordada.

5 RESULTADOS DA PESQUISA
A pesquisa demonstrou que a mediação, no contexto da complexidade
das relações envolvendo o meio ambiente e diante da necessidade de medidas
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céleres e efetivas, constitui um instrumento de grande valor para a proteção
ambiental.
Assim, a partir da releitura do conceito de acesso à justiça, estudiosos têm
estimulado a utilização dessa e de outras ferramentas de solução consensual
de conflitos ambientais, ao que o Judiciário tem, aos poucos, aderido.
Nesse sentido, Lanchotti68 traz à baila uma experiência ocorrida em
Nova Lima/MG, em que:
[...] a 1ª Promotoria Justiça, juntamente com a Faculdade
Milton Campos implementou um projeto de Mediação
Socioambiental via o Centro de Estudos de Direito
Minerário e Ambiental. Neste projeto foi desenvolvido
um método para a resolução do conflito através da
mediação. Este método se verifica da seguinte forma:
o caso em litígio é submetido à Câmara de Mediação, as
partes interessadas e o Ministério Público são convidados a
participar, estabelecem o procedimento e após a realização
da mediação é redigido um Termo de Mediação que pode
ser positivo ou negativo.

Ademais, outros Estados têm buscado implementar métodos
consensuais de resolução de conflitos envolvendo o meio ambiente.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por exemplo, criou,
junto ao CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania),
um Núcleo de Mediação e Conciliação para a resolução de conflitos
socioambientais e urbanísticos. E, por intermédio da Escola Paulista de
Magistratura, em conjunto com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente
(SMA), busca promover a capacitação de pessoas para atuarem como
mediadoras e conciliadoras na resolução de processos instaurados por danos
ambientais69.
O mesmo Tribunal, inclusive, por meio de sua 10ª Câmara de Direito
Público, já decidiu, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 200565883.2014.8.26.0000, pela realização de uma audiência de conciliação, visando
contemplar a presença de todos os envolvidos no conflito, de modo a permitir
que negociassem a melhor solução para o problema70.
A 16ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, a seu turno, na Apelação Cível de nº 0218928-66.2007.8.19.0001, que
abordou questão envolvendo a poluição na Baía de Guanabara, lavrou Termo
de Entendimento em Mediação, devidamente homologado, para solucionar o
68. LANCHOTTI, Andressa de Oliveira. Ministério Público e a Mediação: a experiência da
Câmara de Mediação de Conflitos Socioambientais de Nova Lima. Rede – Revista Institucional do
Ministério Público de Minas Gerais. Ano IX. Edição 22. Belo Horizonte, 2014.
69. Notícias disponíveis nos seguintes endereços eletrônicos: <http://revistaecoturismo.com.
br>;<http://www.ambiente.sp.gov.br>. Acesso em: 28 abr. 2018.
70. Trata-se de Ação Civil Pública em que o Ministério Público pleiteava a desocupação de área
objeto de proteção ambiental.
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imbróglio, provando que tal instrumento é essencial na resolução de conflitos
complexos.
Por fim, cumpre destacar a Apelação Cível de nº 000740052.2009.4.03.6104SP, julgada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região
(SP), em que também se prezou pela resolução consensual de controvérsia
envolvendo o meio ambiente, mediante a designação de Audiência Pública
para se discutir os danos oriundos da implantação do Complexo Industrial
Naval do Guarujá. A solução, nesse caso, ocorreu mediante acordo realizado
pela Desembargadora Consuelo Yoshida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O relacionamento entre homem e natureza se transformou e cresceu
em complexidade ao longo da história da humanidade.
Entretanto, só em meados do século passado floresceu a consciência
de que a exploração predatória dos recursos naturais coloca em risco todos
os seres vivos, o que fez que os Estados se preocupassem em regulamentar
a questão, visando garantir alguma proteção à fauna e flora remanescentes.
Isso, todavia, não foi capaz de pôr fim à crise ambiental já instalada,
que gira em torno, basicamente, da controvérsia: bens ambientais finitos versus
necessidades humanas infinitas.
Hodiernamente, portanto, tem sido papel do Poder Judiciário
solucionar os conflitos envolvendo o meio ambiente, o que não tem se
dado a contento, visto que sua arquitetura rígida e burocratizada é incapaz
de assimilar adequadamente os pressupostos ambientais e fornecer soluções
céleres e concretamente eficientes.
À vista disso, emerge a mediação como um método alternativo
promissor, pois propõe um novo olhar para a problemática ambiental, voltado
à criação conjunta de consensos.
Nesse sentido, a mediação se mostra um instrumento verdadeiramente
pacificador, pois se volta a solucionar a crise subjacente à controvérsia,
suplantando o modelo de relação triangular do processo judicial, pautado
na lógica determinista-binária, por uma relação de caráter dual, voltada à
criação dialogada de solução mutuamente aceitável, o que garante um maior
comprometimento com a sua execução.
Ademais, ante sua flexibilidade, informalidade e adaptabilidade,
permite alcançar resultados mais céleres e efetivos, prestigiando os princípios
ambientais da prevenção e precaução, além de ser menos custosa e contribuir
para a melhora nas relações sociais, prevenindo futuros conflitos.
Por fim, ressalte-se que não há óbice à sua aplicação, visto que não
visa flexibilizar ou suprimir o direito constitucional ao meio ambiente
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ecologicamente equilibrado, mas sim implementá-lo de forma mais eficiente,
adequada e célere.
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LC Nº. 140/2011 e federalismo de
cooperação: entre necessidade de
segurança jurídica e atuação da
advocacia ambiental
FELIPE PIRES MUNIZ DE BRITO

INTRODUÇÃO
Por conta da importância da proteção ambiental, a Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988 aponta para um sistema compartilhado
de competências, tanto em matéria administrativa (art. 23) como em
legislativa (art. 24). Tais questões são reflexos do modelo de federalismo de
cooperação adotado no Brasil, no qual os entes da Federação são autônomos
entre si, mas devem agir cooperativamente, “tendo em vista o equilíbrio do
desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional1”.
Cumpre destacar que o texto constitucional determinou a promulgação
de Lei Complementar para tratar como norma geral dos termos da
cooperação entre os entes da Federação (art. 23, Parágrafo único), mas
durante anos a ausência de legislação sobre o tema foi responsável pela
existência de conflitos de competências ambientais no Brasil. Cita-se, aliás,
que tais conflitos referidos eram tanto positivos, em que mais de um ente
da Federação se considerava competente para determinada atuação, como
negativos, os quais se caracterizavam pela ausência de entes federativos que
se manifestavam como competentes.
Desse modo, em 2011, foi promulgada a Lei Complementar nº.
140/2011 que pretendia solucionar a questão da competência administrativa
ambiental. Se por um lado solucionou alguns embates, por outro, acabou
criando outros entraves como a regra art. 9º, XIV, a, que, via de regra,
1.

BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm Acesso
em: 23 out. 2020, art. 23, Parágrafo único.
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determinou que o licenciamento ambiental deve ser definido pelos Conselhos
Estaduais do Meio Ambiente e, assim sendo, tornando-se possível questionar
a autonomia dos Municípios nesses processos.
Diante do cenário acima exposto, verifica-se relevante papel da
advocacia ambiental, que lida cotidianamente com tais dificuldades em
matéria de competência administrativa ambiental, seja na representação de
pessoas físicas ou jurídicas nos órgãos ambientais ou mesmo na discussão
e formulação de propostas e ideias para o aprimoramento do sistema
constitucional compartilhado.
Assim, o presente artigo visa avaliar os pontos em que os conflitos
ambientais de competência (positivos ou negativos) podem ser transformados
em obstáculos para o exercício regular da advocacia em matéria de Direito
Ambiental, além de demonstrar a importância do papel dos advogados que
trabalham nessa área para avanços no tema.

1 FEDERALISMO DE COOPERAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL
NO BRASIL
Desde o início do período republicano2, o Brasil optou pelo modelo
federativo, que se caracteriza pela autonomia dos entes federativos e
pela necessidade de repartição de competências políticas, legislativas,
administrativas e tributárias. Tais questões, porém, não anulam a necessidade
de mútua colaboração entre os entes federativos (federalismo de cooperação)
e, por sua vez, possuem direta relação com a proteção ambiental brasileira pela
Constituição da República Federativa de 1988 ter disposto sobre um sistema
compartilhado de competências na matéria (arts. 23 e 24 - CRFB/88)3.
Nessa linha, cumpre verificar a necessidade de um relacionamento
harmônico, colaborativo e eivado de hierarquização entre os entes federativos,
conforme assentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal transcrita
no trecho abaixo:
(...) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal até
o ‘estado da arte’ anterior optou por concentrar no ente
federal as principais competências federativas, mas é
necessário explorar o alcance do federalismo cooperativo
2.

3.

Art. 1º - Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891. A Nação brasileira
adota como forma de Governo, sob o regime representativo, a República Federativa,
proclamada a 15 de novembro de 1889, e constitui-se, por união perpétua e indissolúvel das
suas antigas Províncias, em Estados Unidos do Brasil. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm. Acesso em 23 out. 2020.
“Resta claro, assim, que as estratégias de integração e cooperação entre os entes federativos
devem ser complementadas pela reciprocidade e eventual compensação em caso de violação
do pacto cooperativo”. MARRAFON, Marco Aurélio. Federalismo cooperativo exige
reciprocidade entre entes federativos. Portal Conjur. Publicado em 09 jul. 2018. Disponível em:
https://www.conjur.com.br/2018-jul-09/constituicao-poder-federalismo-cooperativo-exigereciprocidade-entre-entes-federativos. Acesso em 23 out. 2020.
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esboçado na Constituição de 1988, para enfrentar os
problemas de aplicação que emergem do pluralismo. A
compreensão e a recompreensão do federalismo pela Corte
não podem ser emudecidas por interpretações fatalistas que
neguem, de antemão, a ver o tema à luz de novas questões
postas ao longo da diacrônica experiência constitucional4.

Na prática, contudo, notou-se que a estrutura da repartição de
competências, especialmente o sistema compartilhado, foi responsável por
desencadear conflitos positivos e negativos de competências entre entes
federativos, o que inverteu o real significado de harmonização federativa
proposta pelos constituintes. Além disso, a excessiva centralização na União
em determinados assuntos, como em repasses tributários, também aponta
para as dificuldades dessa autonomia plena de cada ente da Federação5. Citase, aliás, como bem apontado por Paulo de Bessa Antunes, que o Brasil
importou acriticamente o sistema federativo norte-americano, o que até
hoje gera distorções e dificuldades, como a recuperação fiscal para ajustes de
contas do Estado do Rio de Janeiro6.
No que se refere à seara ambiental, os conflitos federativos de
competências acabam sendo intensificados por ser de competência comum
para atuação. Essa compreensão é relevante para observar que não se trata
de uma sobreposição completa irrestrita de competência de todos os entes da
Federação, o que permitiria criar mais um obstáculo para a concretização de
políticas e instrumentos ambientais, mas, por outro lado, permite compreender
a busca por assegurar a efetividade do sistema7.
4.
5.

6.
7.

STF. ADI 5356, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/acórdão Min. Marco Aurélio, Julgamento em
3.8.2016.
“O campo da interestadualidade ainda é um terreno embrionário no federalismo brasileiro.
A longa trajetória da dicotomia autonomismo centrífugo versus centralismo hierárquico
atrapalhou a formação de formas de cooperação interestadual ao longo do século 20. Depois,
com a redemocratização, abriram-se novos campos de relacionamento intergovernamental,
mais democráticos e vinculados a uma combinação mais equilibrada entre autonomia e
interdependência dos níveis de governo. Porém, os primeiros anos pós-Constituição de
1988 favorecerem mais um paradigma de federalismo compartimentalizado, dificultando
a colaboração horizontal e vertical entre os entes”. ABRUCIO, Fernando Luiz. SANO,
Hironobu. A experiência de cooperação interestadual no Brasil: formas de atuação e seus
desafios. Cadernos Adenauer XII. nº. 4. Municípios e Estados: experiências com arranjos
cooperativos. Rio de Janeiro: Fundação Konrad Adenauer, abril 2012. p. 91.
ANTUNES, Paulo de Bessa. Federalismo e Proteção do Meio Ambiente: o papel do federalismo
cooperativo.
Disponível
em:
http://genjuridico.com.br/2020/03/17/federalismocooperativo-meio-ambiente. Acesso em 23 out. 2020.
BARROSO, Luís Roberto. Transporte ferroviário, Federação e competências em matéria
ambiental. Temas de Direito Constitucional. Tomo IV, Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2009. p. 432-433.
KRELL, Adreas J. As competências administrativas do artigo 23 da CF, sua regulamentação
por lei complementar e o “poder-dever de polícia”. Revista de Interesse Público nº. 20, 2003, p.
70. FARIAS, Paulo José Leite. Competência federativa e proteção ambiental. Porto Alegre: Sergio
Antônio Fabris Editor, 1999. p. 312-313. BIM, Eduardo Fortunato. Fiscalização ambiental à
luz do princípio da subsidiariedade: contornos da competência comum. Revista de informação
legislativa: RIL, v. 55, n. 217, p. 85-114, jan./mar. 2018. Disponível em: https://www12.senado.
leg.br/ril/edicoes/55/217/ril_v55_n217_p85. Acesso em 23 out. 2020.
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Com certeza, admitir a interpretação literal da competência
comum em matéria de licenciamento ambiental sem
qualquer ressalva é entregar os órgãos ambientais e os
empreendedores à própria sorte, sem garantir a melhora da
proteção ao meio ambiente. Francamente, não se vislumbra
nenhum benefício para o meio ambiente em uma arena
política dominada pela insegurança jurídica, conjuntura em
que todos os atores e interesses saem prejudicados, seja de
forma mediata ou imediata8.

Prova disso, o constituinte determinou a elaboração de Lei
Complementar (art. 23, Parágrafo único - CRFB/88) para normatizar a
cooperação entre os entes federativos no sistema compartilhado de atuação,
a qual foi promulgada apenas em 2011 com o advento da Lei Complementar
nº. 140/2011. Ora, “enquanto a norma aludida não foi editada, vários
critérios eram adotados pela doutrina e jurisprudência para tentar disciplinar a
questão”9, o que não impedia que empreendedores e advogados recebessem,
por exemplo, autos de infração de mais de um ente da Federação sobre o
mesmo assunto.
Mesmo após a promulgação da Lei Complementar nº. 140/2011,
persistem situações conflituosas e, nessa medida, cenário de insegurança
jurídica prejudicial tanto para a Administração Pública como para os
empreendedores e a sociedade civil em geral.

2 LC Nº. 140/2011 E COOPERAÇÃO FEDERATIVA AMBIENTAL
Após anos de conflitos federativos, a Lei Complementar nº. 140/2011
foi promulgada para estabelecer parâmetros de cooperação entre União,
Estados, Distrito Federal e Municípios nas atuações administrativas
ambientais, a fim de “garantir o desenvolvimento sustentável, harmonizando
e integrando todas as políticas governamentais” (art. 6º - LC nº. 140/2011)10
e integrar ao Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA11.
Para tanto, estipulou a LC nº. 140/2011 os seguintes instrumentos:
consórcios públicos; convênios, acordos de cooperação técnica e outros
instrumentos similares com órgãos e entidades do Poder Público; Comissão
Tripartite Nacional, Comissões Tripartites Estaduais e Comissão Bipartite
FARIAS, Talden. Competência administrativa: fiscalização, sanções e licenciamento ambiental na
lei complementar 140/2011. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020. p. 27.
9. FARIAS, Talden. Competência administrativa: fiscalização, sanções e licenciamento ambiental na
lei complementar 140/2011. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020. p. 02.
10. Nesse sentido, Ingo Sarlet e Tiago Fernsterseifer passaram a afirmar que a LC nº. 140/2011
consagrou o princípio da cooperação no Direito Ambiental Brasileiro. SARLET, Ingo
Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental: constituição, direitos
fundamentais e proteção do ambiente. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 186.
AMADO, Frederico. Direito Ambiental Esquematizado. São Paulo: Método, 2013. p. 41.
11. Art. 6º. Lei nº. 6.938/81. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.
htm. Acesso em 23 out. 2020.
8.
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do Distrito Federal; fundos públicos e privados e outros instrumentos
econômicos; delegação de atribuições de um ente federativo a outro e
delegação da execução de ações administrativas de um ente federativo a outro
(art. 4º, I a VI - LC nº. 140/2011).
No que se concerne ao licenciamento ambiental, a LC nº. 140/2011
determina a competência da União (art. 7º), dos Estados (art. 8º), dos
Municípios (art. 9º) e do Distrito Federal (art. 10), ou seja, reconhece de
forma expressa a legitimidade do licenciamento ambiental municipal12, mesmo
que, de forma inconstitucional13, tenha vinculado às tipologias definidas
pelos respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, “considerados os
critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade” (art. 9, XIV,
“a”).
Nesse passo e com a perspectiva integrativa, a norma indica também
que “os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados,
ambientalmente, por um único ente federativo” (art. 13, caput), mas que
“os demais entes federativos interessados podem manifestar-se ao órgão
responsável pela licença ou autorização, de maneira não vinculante, respeitados
os prazos e procedimentos do licenciamento ambiental” (art. 13, § 1º).
Essa ideia é também vista na estipulação de atuação supletiva definida
como “ação do ente da Federação que se substitui ao ente federativo
originariamente detentor das atribuições” (art. 2º, II - LC nº. 140/2011).
Preza-se, nesse ponto, ao princípio da subsidiariedade, classificada por
Eduardo Bim como “regra de ouro” do federalismo de cooperação14. Assim,
determina a legislação:
12. A competência dos Municípios para legislar está amparado constitucional e legalmente, mas
por tempos foi questionada pela ausência de lei expressa sobre o assunto, o que foi suprida
pela LC nº. 140/2011, que, por sua vez, estabeleceu critérios materiais como órgão ambiental
capacitado (art. 15, II - LC nº. 140/2011). “É fundamental enxergar os Municípios dentro
do contexto da nova ordem constitucional, com uma gama bastante grande de atribuições
para melhor servir a população. Ademais disso, a própria Lei Federal 6.938/81 reconheceu os
Municípios como partes integrantes do Sistema Nacional do meio Ambiente – SISNAMA,
conforme preceitua seu artigo 6°, VI. A atuação local se perfaz imprescindível para a redução
dos problemas ambientais. Exercendo os poderes constitucionalmente conferidos, atuando na
prevenção dos danos ao meio ambiente através do processo de licenciamento, os Municípios
estarão exercendo um papel fundamental na consecução do desenvolvimento sustentável.
CARVALHO, Michelle Aurélio. Os Desafios do licenciamento ambiental Municipal. XIV
Congresso Nacional do CONPEDI, 2005, Fortaleza. Fundação Boiteux, 2005. Disponível em:
http://www.publicadireito.com.br. Acesso em 23 out. 2020.
13. BRITO, Felipe Pires M. de. Licenciamento ambiental municipal e LC nº. 140/2011:
pensar global, agir local. Revista de Direito, Viçosa, v. 6, n. 1, 2014. p. 105-141. FARIAS,
Talden. Competência administrativa: fiscalização, sanções e licenciamento ambiental na lei
complementar 140/2011. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020. p. 133.
14. BIM, Eduardo Fortunato. Fiscalização ambiental à luz do princípio da subsidiariedade:
contornos da competência comum. Revista de informação legislativa: RIL, v. 55, n. 217. jan./
mar. 2018. p. 85-114. “As competências comuns do federalismo brasileiro (CRFB, art. 23)
ainda são equivocadamente compreendidas, o que contribui para o mito de que quaisquer
das três esferas federativas devam atuar nessas matérias sem o respeito a um dos princípios
centrais do federalismo, a subsidiariedade. Essa atuação sem subsidiariedade acarreta ações
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Art. 15. LC nº. 140/2011. Os entes federativos devem
atuar em caráter supletivo nas ações administrativas de
licenciamento e na autorização ambiental, nas seguintes
hipóteses: I - inexistindo órgão ambiental capacitado
ou conselho de meio ambiente no Estado ou no
Distrito Federal, a União deve desempenhar as ações
administrativas estaduais ou distritais até a sua criação; II
- inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho de
meio ambiente no Município, o Estado deve desempenhar
as ações administrativas municipais até a sua criação; e III
- inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho de
meio ambiente no Estado e no Município, a União deve
desempenhar as ações administrativas até a sua criação em
um daqueles entes federativos.

Além da atuação supletiva, a norma também prevê uma atuação
subsidiária, que consiste na “ação do ente da Federação que visa auxiliar no
desempenho das atribuições decorrentes das competências comuns, quando
solicitado pelo ente federativo originariamente detentor das atribuições” (art.
2º, III - LC nº. 140/2011), nos seguintes moldes:
Art. 16. LC nº. 140/2011. A ação administrativa subsidiária
dos entes federativos dar-se-á por meio de apoio técnico,
científico, administrativo ou financeiro, sem prejuízo de
outras formas de cooperação. Parágrafo único. A ação
subsidiária deve ser solicitada pelo ente originariamente
detentor da atribuição nos termos desta Lei Complementar.

Com o intuito ainda de abarcar a visão integrativa, a LC nº. 140/2011
previu que compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização,
conforme o caso, de um empreendimento ou atividade, lavrar auto de
infração ambiental e instaurar processo administrativo para a apuração de
infrações à legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade
licenciada ou autorizada (art. 17, caput), mas que nos casos de iminência ou
ocorrência de degradação da qualidade ambiental, o ente federativo que tiver
conhecimento do fato deverá determinar medidas para evitá-la, fazer cessála ou mitigá-la, comunicando imediatamente ao órgão competente para as
providências cabíveis (art. 17, § 2º).
Dessa forma, poder-se-ia compreender em um primeiro momento
que o legislador compreendeu pela vinculação das atividades fiscalizatórias
e sancionatórias com a competência de licenciamento ambiental. Nessa
lógica, o legislador teria, de forma acertada, chegado à conclusão, como bem
lecionada por Talden Farias, que “nenhum órgão pode ter mais conhecimento
descoordenadas, fruto da vontade momentânea e ausência de planejamento, estruturação
e eficácia nos objetivos do federalismo cooperativo – aquele que encampa competências
concorrentes, sejam materiais (art. 23), sejam legislativas (art. 24). (...). É fundamental
compreender a regra de ouro do federalismo para desvendar as obrigações que recaem sobre
os órgãos ambientais das três esferas federativas”. BIM, Eduardo Fortunato. Fiscalização
ambiental à luz do princípio da subsidiariedade: contornos da competência comum. Revista de
informação legislativa: RIL, v. 55, n. 217, p. 85-114, jan./mar. 2018. p. 85-114.
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da atividade do que o licenciador, que avaliou o empreendimento desde o
projeto até a sua efetiva implementação e início de operação”15.
No entanto, a LC nº. 140/2011 estabelece que a determinação de
competência ao ente licenciador para lavratura do auto de infração não impede
o exercício pelos entes federativos da atribuição comum de fiscalização da
conformidade de empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente
poluidores ou utilizadores de recursos naturais com a legislação ambiental
em vigor, prevalecendo o auto de infração ambiental lavrado por órgão que
detenha a atribuição de licenciamento ou autorização (art. 17, § 3º). Apontouse, portanto, para um caminho em que todos os entes possam fiscalizar e
impor sanções administrativas16, o que gera repetidamente incertezas jurídicas
e multiplicidade de multas e outras medidas restritivas de direito impostas aos
empreendedores17.
Cabem, nesse prisma, os questionamentos de Paulo de Bessa Antunes:
Se se admitisse que os órgãos públicos de diferentes esferas
federativas pudessem, a seu talante, embargar, paralisar
e contestar atividades que se encontram autorizadas
regularmente pelos demais integrantes do Sisnama, no uso
normal e legal de suas atribuições, o sistema se tornaria
completamente inviável. Aliás, a própria criação do Sisnama
tem por finalidade última a organização de atribuições
diferenciadas e a descentralização administrativa de forma
cooperativa e harmônica18.

Em precedente jurisprudencial, porém, o Superior Tribunal de Justiça,
compreendeu pela possibilidade da lavratura de auto de infração pela União e
outra por Estados, Distrito Federal ou Município. Trata-se do RE nº. 1.132.682
- RJ, em que o Ministro Herman Benjamin indica pela impossibilidade de
interpretação por analogia do art. 76 da Lei nº. 9.605/98, a qual determina que
“o pagamento de multa imposta pelos Estados, Municípios, Distrito Federal
ou Territórios substitui a multa federal na mesma hipótese de incidência”19.
15. FARIAS, Talden. Competência administrativa: fiscalização, sanções e licenciamento ambiental na
lei complementar 140/2011. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020. p. 57.
16. FARIAS, Talden. Competência administrativa: fiscalização, sanções e licenciamento ambiental na
lei complementar 140/2011. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020. p. 58.
17. “Conceber a competência comum como um dever de fiscalizar todas as demandas
apresentadas ao órgão ambiental, seja administrativa, seja judicialmente, ou por qualquer tipo
de denúncia, sem que haja um benefício de ordem, traria consideráveis prejuízos ao bom
funcionamento da federação, transformando a competência comum em competência do
que foi primeiro demandado ou que teve ciência da infração ambiental, o que fere o senso
do federalismo cooperativo lastreado no princípio constitucional da subsidiariedade”. BIM,
Eduardo Fortunato. Fiscalização ambiental à luz do princípio da subsidiariedade: contornos
da competência comum. Revista de informação legislativa: RIL, v. 55, n. 217, p. 85-114, jan./mar.
2018. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/55/217/ril_v55_n217_p85.
Acesso em 23 out. 2020.
18. ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 8 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 110.
19. STJ. RE nº. nº. 1.132.682 - RJ. Rel. Min. Herman Benjamin.
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Não há margem para interpretação de que a multa paga
à União impossibilita a cobrança daquela aplicada pelo
Município, sob pena de bis in idem, uma vez que a atuação
conjunta dos poderes públicos, de forma cooperada, na
tutela do meio ambiente, é dever imposto pela Constituição
Federal, a qual, no parágrafo único de seu art. 23, delegou à
Lei Complementar a fixação de normas para a cooperação
entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento
e do bem-estar em âmbito nacional.

Ao compreender pela possibilidade do bis in idem para casos da
lavratura de autos de infração de União e outro de Estados, Distrito Federal
e Municípios para o mesmo fato, o precedente jurisprudencial acima disposto
presta um desserviço para a busca de segurança jurídica, harmonização entre
os Poderes e, por fim, para garantir aos administrados (ex. empreendedores)
que não sejam multiplicadamente sancionados pela mesma conduta.
Tais compreensões estão alinhadas com o que George Humbert
explicitou, quando considera que o precedente viola “a lógica jurídica e a
interpretação sistemática da Constituição, descolando-se do ensinamento
da doutrina majoritária”20, além de entender que se aplica a interpretação
analógica ao art. 76 da Lei nº. 9.605/98 para vedar o bis in idem, pois “quando
a União aplicar e executar multa administrativa ambiental por um ato ilícito,
não podem os demais entes fazê-los”21.
Se por um lado, erige-se instabilidade e insegurança jurídica ao
empreendedor sujeito a receber uma multiplicidade de multas administrativas,
por outro, o ambiente gerado também é passível de postergar os conflitos
federativos, os quais a LC nº. 140/2011 pretendia reduzir. Isso porque se
mantiveram, ao contrário do que o sistema compartilhado constitucional
dispôs, sobreposições de atuações, que são admitidas pela prevalência do auto
de infração do ente licenciador ao outro. Admite-se, pois, a existência de duas
atividades para que apenas uma seja válida.
Há, portanto, avanços da LC nº. 140/2011 para vincular a proteção
ambiental brasileira ao princípio da cooperação, ao Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA e aos preceitos constitucionais de compartilhamento
de competência ambiental, mas, noutro sentido, ainda deixa lacunas sobre
a mitigação de algumas hipóteses de conflitos interfederativos, como
20. HUMBERT, George. STJ e bis in idem na infração administrativa: mais uma tese ambiental
inconstitucional. Portal Direito Ambiental. Publicado em 26 jan. 2017. Disponível em: https://
direitoambiental.com/stj-e-bis-in-idem-na-infracao-administrativa-mais-uma-tese-ambientalinconstitucional. Acesso em 23 out. 2020.
21. HUMBERT, George. STJ e bis in idem na infração administrativa: mais uma tese ambiental
inconstitucional. Portal Direito Ambiental. Publicado em 26 jan. 2017. Disponível em: https://
direitoambiental.com/stj-e-bis-in-idem-na-infracao-administrativa-mais-uma-tese-ambientalinconstitucional. Acesso em 23 out. 2020.

ALEXANDRE BURMANN
PAULO DE BESSA ANTUNES

313

o licenciamento ambiental municipal e as atribuições de fiscalização e
sancionamento administrativo ambiental.

3 SEGURANÇA JURÍDICA EM MATÉRIA AMBIENTAL E
ADVOCACIA
As relações entre Administração Pública e administrados, nas quais
estão incluídas as questões que versam sobre proteção ambiental, devem ser
pautadas pelo princípio da segurança jurídica em uma relação de confiança
legítima22. Tais assertivas, aliás, são inferidas do art. 5º, XXXVI da CRFB/88,
quando determina que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada.
Sob esse enfoque da importância da segurança jurídica, Maria Sylvia
Zanella di Pietro conclui:
O princípio da segurança jurídica apresenta o aspecto
objetivo, da estabilidade das relações jurídicas, e o aspecto
subjetivo, da proteção à confiança ou confiança legítima,
este último originário do direito alemão, importado para
a União Europeia e, mais recentemente, para o direito
brasileiro. Ele foi elaborado pelo tribunal administrativo
em acórdão de 1957; em 1976, foi inserido na lei de
processo administrativo alemã, sendo elevado à categoria
de princípio de valor constitucional por interpretação do
Tribunal Federal Constitucional. A preocupação era a de,
em nome da proteção à confiança, manter os atos ilegais
ou inconstitucionais, fazendo prevalecer esse princípio em
detrimento do princípio da legalidade. Do direito alemão
passou para o direito comunitário europeu, consagrandose em decisões da Corte de Justiça das Constituições
Europeias como “regra superior de direito” e “princípio
fundamental do direito comunitário. O princípio da
proteção da confiança leva em conta a boa-fé do cidadão
que acredita e espera que os atos praticados pelo poder
público sejam lícitos e, nessa qualidade, serão mantidos e
respeitados pela própria Administração e por terceiros23.
22. “O homem necessita de segurança jurídica para conduzir, planificar e conformar autônoma e
responsavelmente a sua vida. Por isso, desde cedo se consideravam os princípios da segurança
jurídica e proteção à confiança como elementos constitutivos do Estado de direito. Estes
dois princípios – segurança jurídica e proteção à confiança – andam estreitamente associados,
a ponto de alguns autores considerarem o princípio da proteção da confiança como um
subprincípio ou como uma dimensão específica da segurança jurídica. Em geral, considera-se
que a segurança jurídica está conexionada com elementos objetivos da ordem jurídica – garantia
de estabilidade jurídica, segurança de orientação e realização do direito – enquanto a proteção
da confiança se prende mais com as componentes subjetivas da segurança, designadamente
a calculabilidade e previsibilidade dos indivíduos em relação aos efeitos jurídicos dos actos”.
CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. Coimbra: Almedina, 2000.
p. 256.
23. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. O STJ e o princípio da segurança jurídica. Portal Migalhas.
Publicado em 14 mai. 2019. Disponível em https://migalhas.uol.com.br/depeso/302189/ostj-e-o-principio-da-seguranca-juridica. Acesso em 23 out. 2020.
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Ao trazer a discussão para o campo da proteção ambiental, a lógica
permanece (ou deveria prevalecer) a despeito de decisões como a RE nº.
1.132.682 - RJ do Superior Tribunal de Justiça24, que de forma expressa
considerou a possiblidade de multiplicidades de autos de infração (lavrado
pela União e outro por Estado, Distrito Federal ou Município) e, nessa
medida, desconsiderou todo o arcabouço constitucional de repartição de
competências, vinculado ao federalismo de cooperação.
Ora, precedentes como esse demonstram que ainda é preciso avançar
na estabilidade das relações jurídicas para que empreendedores não estejam
à mercê do recebimento de multas distintas pelo mesmo fato (bis in idem), o
que é vedado pela legislação brasileira, nem mesmo devem ser afetados por
conflitos entre entes das Federação (positivos ou negativos), os quais não lhes
deu causa.
Nesse ponto, o papel da advocacia ambiental é fundamental como
representante dos empreendedores em juízo sobre matéria de Direito
Ambiental. É cediço que o advogado é elementar como função essencial à
justiça (art. 133 - CRFB/88) e, assim sendo, deve ser um dos responsáveis
por propor ideias de mudanças ou aprimoramento do sistema para evitar
(ou ao menos minimizar) os conflitos interfederativos ambientais, além de
contestar em juízo, quando constatados fatos como a multiplicidade de autos
de infração por entes federativos diversos que versem sobre o mesmo assunto.
Diante do quadro, Paulo de Bessa Antunes afirma25:
A advocacia ambiental é um dos mais recentes ramos
da advocacia brasileira e, certamente, é um dos que tem
demonstrado maior vigor e pujança, com uma tendência
de crescimento acelerado. (...). Os advogados, no exercício
de seus ministérios, têm compromisso inafastável com o
cumprimento da lei, em assim sendo, o advogado sempre
exerce um papel de defesa dos direitos de seus clientes,
dentro dos quadros da ordem jurídico-constitucional
vigente, sendo qualquer desvio desse caminho equivalente
à má prática profissional. Aliás, dado eu a legislação
ambiental é, fundamentalmente, tutelar, advocacia sempre
será feita em defesa do meio ambiente, pois o advogado
não pode, sob pena de desvio ético, aconselhar os eu cliente
a descumprir a lei. (...). A advocacia ambiental é hoje uma
realidade. O seu crescimento, credibilidade e influência
depende de cada um de nós em nossa prática diária. O
lançamento desta edição especial sobre meio ambiente é
uma prova viva da importância de nossa área de atuação.

Cabe observar que os advogados ambientais acabam lidando com essas
situações sobre conflitos interfederativos cotidianamente (senão diariamente)
24. STJ. RE nº. nº. 1.132.682 - RJ. Rel. Min. Herman Benjamin.
25. ANTUNES, Paulo de Bessa. Advocacia Ambiental. Revista da Associação dos Advogados de São
Paulo, n. 133. mar. de 2017. p. 171-173.
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por conta de equivocadas interpretações das repartições de competências
ambientais e do federalismo de cooperação e, como bastiões da legalidade,
precisam reafirmar os preceitos constitucionais e legais para que os pleitos
sejam devidamente tramitados nos órgãos ambientais pelo país. E o papel do
advogado é árduo, como explica Carlos Sérgio Gurgel:
Nem todos entendem, ou não querem entender, o papel
de um advogado, ainda mais quando se trata de um
advogado ambiental (privado), que atua em casos como
estes. Pois bem, é nosso dever esclarecer algumas questões:
a) o advogado é indispensável à administração da justiça,
nos termos do art. 133 da CF/1988; b) o advogado não é
obrigado a negar os fatos, a autoria dos fatos, pois é livre
para elaborar a defesa de seu constituinte; c) o Estado, não
raras vezes, comete excessos na fiscalização e no controle
ambiental, violando direitos dos que exercem atividades
econômicas - eis o porquê da importância de um advogado,
em casos como estes, para acompanhar tais processos e
procedimentos administrativos ambientais; d) o advogado
é essencial, uma vez a Constituição de 1988 garante a todos,
em processos administrativos ou judiciais o direito à ampla
defesa e ao contraditório; e) o advogado pode atuar, aliás,
não só pode, como deveria atuar, em caráter preventivo,
orientando seu cliente no sentido de que este possa agir e
adotar as medidas necessárias para evitar a ocorrência de
acidentes ambientais ou a ocorrência de danos ambientais
que precisem ser reparados (eis aí a importância de um
advogado especializado na área ambiental). Enfim, realizar
a defesa de uma empresa ou de seus administradores não
significa que o advogado esteja estimulando as condutas
lesivas ao meio ambiente26.

Desse modo, cumpre notar o papel dos advogados ambientais na
defesa do cumprimento das normas constitucionais e infraconstitucionais
de proteção ao meio ambiente para contribuir na mitigação de impactos de
conflitos interfederativos e, por consequência, o fortalecimento do pacto
federativo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com efeito, o federalismo de cooperação prescinde de mútua
colaboração dos entes da Federação, o que, por lógica, não significa uma
sobreposição de atividades. Busca-se, nesse modelo, a maior eficiência do
Estado para relevantes assuntos, como a proteção ao meio ambiente e não
servir de mais um entrave para o sistema como um todo.

26. GURGEL, Carlos Sérgio. O papel social do advogado ambiental. Portal Jus. Publicado em
abr. 2016. Disponível em https://jus.com.br/artigos/47939/o-papel-social-do-advogadoambiental. Acesso em 27 out. 2020.
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Dessa forma, o presente artigo buscou avaliar o cenário pré e pós
a promulgação da LC nº. 140/2011 para verificar se a norma foi capaz de
extinguir ou ao menos minimizar os recorrentes impactos dos conflitos
interfederativos para os empreendedores, para o exercício regular da advocacia
ambiental e para a sociedade como um todo.
De plano, contudo, foi necessária explanação de que a própria instituição
do federalismo no Brasil, importada acriticamente dos norte-americanos,
revela que o modelo ainda precisa de ajustes para que a inexistência de
hierarquização entre os entes federados não seja apenas em tese.
Tratando da competência comum para todos os entes federativos,
na seara ambiental, também passou a ser mais uma dificuldade encontrada
para a efetivação da proteção ao meio ambiente, ou seja, em sentido inverso
do que pretendido pelos constituintes. Isso porque se passou a realizar
uma equivocada interpretação do art. 23 da CRFB/88 de sobreposição de
competências na área ambiental, em vez de sistematicamente compreender
que a finalidade do dispositivo constitucional é de complementariedade,
harmonia e estabilização das relações entre União, Estados e Municípios por
meio de auxílios mútuos.
A promulgação da LC nº. 140/2011 teve o mérito de incluir essas
perspectivas integrativas com atuações supletivas e subsidiárias, a expressa
legitimidade normativa do licenciamento ambiental municipal e a determinação
de que apenas um ente federativo é responsável pelo licenciamento ambiental
de um determinado empreendimento.
Por outro lado, a LC nº. 140/2011 ainda permitiu a existência de
conflitos interfederativos como a vinculação, aliás inconstitucional, do
licenciamento ambiental municipal com tipologias definidas por Conselhos
Estaduais, além da possibilidade de fiscalização e sanção por todos os entes
da Federação.
Nesses campos, a advocacia ambiental possui relevante papel para
propor mudanças legislativas e debater em juízo por representação dos
empreendedores o zelo pela constitucionalidade e legalidade dos atos
praticados pela Administração Pública, em respeito aos princípios da
segurança jurídica e da confiança legítima na relação com os administrados.
Dado o exposto, compreende-se pela dificuldade de interpretação
integrativa das competências constitucionais comuns ambientais, pautada no
federalismo de cooperação. Nessa medida, os advogados ambientais devem
cada vez mais ter voz ativa para disseminar a necessidade de uma visão
integrada dos entes federativos no cumprimento normativo e constitucional
da proteção ambiental.
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CAPÍTULO

16

A competência comum administrativa
e a anuência dos órgãos envolvidos
no processo de licenciamento
ambiental – efeitos e limites
FERNANDO GOUVEIA
ADRIANA COLI

INTRODUÇÃO
O Licenciamento Ambiental, um dos instrumentos estabelecidos
na Política Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 6.038/81)1, é considerado
como expressão do poder de polícia ambiental2 e “um dos mais importantes
instrumentos para a garantia da qualidade de vida das presentes e futuras
gerações”3. É por meio do licenciamento ambiental, dentre outros
instrumentos estabelecidos na Política Nacional de Meio Ambiente, que
o Estado busca compatibilizar o direito ao meio ambiente equilibrado e a
qualidade de vida da coletividade, por meio do controle das atividades efetiva
e potencialmente poluidoras4.
O seu conceito legal foi definido na Resolução do Conselho Nacional
de Meio Ambiente (CONAMA) nº 237/97, em seu art. 1º, inciso I, como:
Procedimento administrativo pelo qual o Órgão Ambiental
competente licencia a localização, ampliação e operação
de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos
ambientais consideradas efetiva ou potencialmente
poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam
1.
2.
3.
4.

Art. 9º - São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: I - o estabelecimento de
padrões de qualidade ambiental; II - o zoneamento ambiental; IV - o licenciamento e a revisão de
atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; (...)
FINK, Daniel Roberto et.al. Aspectos Jurídicos do Licenciamento Ambiental. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2002, p. 74.
TRENNEPOHL, Curt. Licenciamento ambiental. 2. ed. Niterói: Impetus, 2008, p. 16.
FARIAS, Talden. Licenciamento ambiental: aspectos teóricos e práticos. 4. ed. Belo Horizonte:
Fórum, 2013, p. 28.
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causar degradação ambiental, considerando as disposições
legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao
caso5.

Por sua vez, a Lei Complementar nº 140/2011, que trata principalmente
da repartição das ações administrativas dos entes federados e o exercício do
licenciamento ambiental6, recepcionou o conceito já definido na referida
Resolução do CONAMA.
Assim, todas as atividades humanas que apresentem risco e impliquem
modificação adversa ao meio ambiente estarão sujeitas ao controle pelo Poder
Público, na forma do licenciamento ambiental. Esse controle se justifica
na medida em que a Constituição Federal, em seu artigo 2257, incumbe a
proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado ao Poder Público.
A responsabilidade do Estado pela proteção ao meio ambiente é
compartilhada entre os entes federativos – União, Estados, Distrito Federal e
Municípios -, seja de maneira concorrente na esfera legislativa8, seja de forma
comum no que se refere à responsabilidade Administrativa9. Esta repartição
de competência é norteada pelo princípio geral da predominância do interesse,
pelo qual, caberá à União as matérias e questões de predominante interesse geral,
enquanto os Estados serão responsáveis por matérias de predominância do
interesse regional. Os Municípios, por sua vez, por assuntos de interesse local, e
5.
6.
7.

8.

9.

CONAMA. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Disponível em: https://www.icmbio.gov.
br/cecav/images/download/CONAMA%20237_191297.pdf Acesso em: 04 mar. 2021.
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 22. ed. rev., ampl. e atual. São
Paulo: Malheiros, 2014, p. 318.
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. §1º odos 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. [...] IV - exigir, na forma da lei, para instalação
de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente,
estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; [...].
Constituição Federal, art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre: [...] VI – florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza,
defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;
VII – proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagísticos; VIII
– responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; [...].
Constituição Federal, art. 23. É competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios: [...] III – proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico,
artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;
IV – impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de
valor histórico, artístico ou cultural; [...] VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição
em qualquer de suas formas; VII – preservar as florestas, a fauna e a flora; VIII – fomentar
a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar; [...] Parágrafo único. Leis
complementares fixarão normas para a cooperação entre a União, e os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em
âmbito nacional.
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o Distrito Federal, em razão do disposto no art. 32, §1º da Carta Maior10,
acumula as competências estaduais e municipais11.
No entanto, em razão desta tutela do meio ambiente ser compartilhada
entre os entes federativos, não são incomuns exemplos de sobreposição de
atuação e de embates envolvendo a competência administrativa em matéria
ambiental por diferentes entes da federação12. O mesmo pode ser observado
na atuação dos vários órgãos ou entidades envolvidas no licenciamento
ambiental, ainda que pertençam a mesma unidade federativa, especialmente,
em razão da interdisciplinaridade característica da questão ambiental.
A participação de órgãos intervenientes no licenciamento ambiental,
que se manifestarão, em regra, de forma não vinculante, deverá respeitar os
prazos e procedimentos específicos do licenciamento ambiental.
O que se buscou neste estudo foi justamente os fundamentos que
justificam a atuação multipolarizada no licenciamento ambiental, os seus
limites e implicações neste importante instrumento da Política Nacional do
Meio Ambiente.

1 COMPETÊNCIA NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL
O licenciamento ambiental, como um dos instrumentos de comando e
controle exercido pelo Estado para proteger o meio ambiental, é regido pela
regra de repartição de competência comum entre os entes da federação13,
ou seja, caracterizado pela área comum de atuação administrativa paralela
destes14. Ainda que o princípio da predominância do interesse tenha sido utilizado
como norte para a definição das atribuições de cada unidade federativa, a
ausência da lei complementar para regulamentar essa competência, nos termos
do parágrafo único, do art. 23, da Constituição Federal, propiciou um forte
cenário para conflitos de atuação, pois na falta de critérios claros, os entes
entediam ser competentes em detrimento dos demais por considerar que o
seu interesse era o preponderante ao caso15 ou, até mesmo, por entender que
o outro era competente para licenciar atividade que se encontrava sob sua
responsabilidade16.
10. Art. 32. §1º Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos
Estados e Municípios.
11. MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 315.
12. FARIAS, Talden. Competência administrativa ambiental: fiscalização, sanções e licenciamento ambiental na
lei complementar 140/2011. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 7.
13. FARIAS, Talden. Competência administrativa ambiental: fiscalização, sanções e licenciamento ambiental na
lei complementar 140/2011. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 2.
14. MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 315.
15. FARIAS, Talden. Competência administrativa ambiental: fiscalização, sanções e licenciamento ambiental na
lei complementar 140/2011. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 7.
16. FARIAS, Talden. Licenciamento ambiental: aspectos teóricos e práticos. 4. ed. Belo Horizonte:
Fórum, 2013, p. 95.
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1.1 O ART. 23 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E OS CRITÉRIOS
UTILIZADOS ANTERIORMENTE À LEI COMPLEMENTAR Nº
140/2011
O art. 23 da Constituição Federal atribuiu à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios competência indistinta e cumulativa para
executar o licenciamento ambiental17. A ausência de lei complementar
regulamentando essa matéria e as incertezas sobre a prevalência do interesse
entre os entes federativos abriram espaço até mesmo para entendimentos
jurisprudenciais no sentido de validar o licenciamento ambiental múltiplo,
ou seja, composto por mais de um ente federativo. Neste sentido, foi o
entendimento da 6ª Turma do TRF da 3ª Região, no julgamento da Apelação
Cível nº 0025724-15.2003.4.03.6100 (990253)18.
17. FARIAS, Talden. Licenciamento ambiental: aspectos teóricos e práticos. 4. ed. Belo Horizonte:
Fórum, 2013, p. 104.
18. CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RODOANEL
MÁRIO COVAS (TRECHOS NORTE, SUL E LESTE). IMPACTO NO MEIO AMBIENTE.
ÂMBITO NACIONAL E REGIONAL. LICENCIAMENTO AMBIENTAL COMPLEXO.
PROCEDIMENTO ÚNICO. EFETIVA INTEGRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DAS
ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL. VIABILIDADE. MENOR
DISPÊNDIO DE TEMPO E MENORES CUSTOS. PROPOSTA DE CONCILIAÇÃO.
AQUIESCÊNCIA DAS PARTES. PRESERVAÇÃO DO SISTEMA CONSTITUCIONAL
DE COMPETÊNCIAS, DA ESTRUTURA FEDERATIVA E DA PROTEÇÃO
AMBIENTAL NO INTERESSE DA COLETIVIDADE. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO
DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO.
1. A consecução do acordo ora submetido à homologação significa um grande avanço em
termos institucionais e federativos, por agilizar e viabilizar jurídica e operacionalmente o
licenciamento ambiental do Rodoanel Mário Covas, obra viária de grande vulto, de inegável
importância do ponto de vista estratégico e econômico-social, com a efetiva integração e
participação das esferas federativas.
2.O consenso a que chegaram os atores envolvidos (entes públicos, órgãos de controle de
diferentes níveis federativos, Ministério Público e empreendedor) representa uma demonstração
inequívoca de que, com o empenho, a determinação e a colaboração de todos, é possível
abreviar-se e agilizar-se, sobremaneira, o final do processo, no interesse e em benefício dos
próprios jurisdicionados, através de soluções arquitetadas de comum acordo, que alcancem o
resultado prático equivalente àquele objetivado pela pretensão inicialmente deduzida em juízo.
3.Trata-se de pioneira e histórica experiência de licenciamento ambiental que, embora
processado num único e mesmo nível, sintetizará a participação efetiva e integrada das esferas
federal, estadual e também municipal, no que couber, resultando em licenças ambientais como
atos complexos de natureza jurídica constitucional, lastreadas no art. 225 combinado com o
art. 23, VI, VII e parágrafo único da Constituição Federal.
4.Esta forma de licenciamento ambiental complexo alcança resultado prático equivalente ao
do duplo ou múltiplo licenciamento ambiental, com vantagens de menor dispêndio de tempo
e menores custos.
5.Uma vez que as partes e demais interessados lograram êxito na implementação da conciliação,
com a preservação do sistema constitucional de competências, da estrutura federativa e
da proteção ambiental no interesse da coletividade, necessária se faz a homologação da
composição celebrada para que produza seus regulares efeitos, nos termos do que dispõe o
art. 269, III, do CPC.
6.Extinção do processo, com julgamento de mérito. Remessa oficial e apelações prejudicadas.
(TRF – 3ª Região, 6ª Turma, AC 0025724-15.2003.4.03.6100 (990253), rel. Des. Federal
Consuelo Yoshida, DJ: 22.03.2005).
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Uma das regras para definição do órgão competente pelo licenciamento
é prevista na Política Nacional de Meio Ambiente19. Pela redação original do
seu art. 1020, tem-se que “os órgãos estaduais eram competentes para todos
os casos de licenciamento ambiental, exceto o de polos petroquímicos e
cloroquímicos, o de instalações nucleares”21 e de outros definidos em lei.
Com a alteração advinda pela Lei nº 7.804/8922, os estados continuaram
como agentes principais no licenciamento ambiental. Contudo, o IBAMA
passou a ter uma maior participação no licenciamento, uma vez que a nova
redação incluiu a sua participação em caráter supletivo, passou a exigir a sua
homologação nos casos e prazos previstos em resolução do CONAMA
e, ainda, definiu sua competência para licenciar atividades ou obras com
significativo impacto ambiental, de âmbito nacional ou regional:
Art. 10 - A construção, instalação, ampliação e
funcionamento de estabelecimentos e atividades
utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva
e potencialmente poluidores, bem como os capazes,
sob qualquer forma, de causar degradação ambiental,
dependerão de prévio licenciamento de órgão estadual
competente, integrante do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA, e do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em
caráter supletivo, sem prejuízo de outras licenças exigíveis.
§1º - Os pedidos de licenciamento, sua renovação e a
respectiva concessão serão publicados no jornal oficial do
Estado, bem como em um periódico regional ou local de
grande circulação.
§2º Nos casos e prazos previstos em resolução do
19. Lei nº 6.938/81.
20. Art. 10 - A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades
utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores,
bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de
prévio licenciamento por órgão estadual competente, integrante do SISNAMA, sem prejuízo
de outras licenças exigíveis. §1º - Os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva
concessão serão publicados no jornal oficial do Estado, bem como em um periódico regional
ou local de grande circulação.
§2º - Nos casos e prazos previstos em resolução do CONAMA, o licenciamento de que trata
este artigo dependerá de homologação da SEMA.
§3º - O órgão estadual do meio ambiente e a SEMA, esta em caráter supletivo, poderão, se
necessário e sem prejuízo das penalidades pecuniárias cabíveis, determinar a redução das
atividades geradoras de poluição, para manter as emissões gasosas, os efluentes líquidos e os
resíduos sólidos dentro das condições e limites estipulados no licenciamento concedido.
§4º - Caberá exclusivamente ao Poder Executivo Federal, ouvidos os Governos Estadual e
Municipal interessados, o licenciamento previsto no “caput” deste artigo, quando relativo a
pólos petroquímicos e cloroquímicos, bem como a instalações nucleares e outras definidas
em lei.
21. FARIAS, Talden. Competência administrativa ambiental: fiscalização, sanções e licenciamento ambiental na
lei complementar 140/2011. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 28.
22. BRASIL. LEI Nº 7.804, DE 18 DE JULHO DE 1989. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/l7804.htm Acesso em: 04 mar. 2021.
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CONAMA, o licenciamento de que trata este artigo
dependerá de homologação do IBAMA.
§3º O órgão estadual do meio ambiente e o IBAMA, esta em
caráter supletivo, poderão, se necessário e sem prejuízo das
penalidades pecuniárias cabíveis, determinar a redução das
atividades geradoras de poluição, para manter as emissões
gasosas, os efluentes líquidos e os resíduos sólidos dentro
das condições e limites estipulados no licenciamento
concedido.
§4º Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA o licenciamento
previsto no caput deste artigo, no caso de atividades e obras
com significativo impacto ambiental, de âmbito nacional
ou regional.

Se a participação da União no licenciamento ambiental ganhou maior
destaque com o advento da Lei nº 7.804/89. Por outro lado, os municípios
continuaram sem participar ativamente do licenciamento ambiental, em
desrespeito ao Pacto Federativo no que se refere ao licenciamento ambiental23.
Diante da permanência do cenário de incertezas e conflitos de
competência, envolvendo o IBAMA e os OEMAS24 ou estes e os OMUMAS25,
o CONAMA26 chamou para si a responsabilidade de melhorar a estrutura de
repartição da competência para o licenciamento. Após três anos de avaliações
e revisões do sistema de licenciamento ambiental, editou a Resolução nº
237/9727 com o objetivo de resolver os problemas mais recorrentes no
licenciamento, quais sejam 28:
Falta de clareza na repartição de competência licenciatória;
Falta de embasamento legal para atuação dos Municípios;
Falta de uniformidade na regulamentação do licenciamento
pelos Estados;
Necessidade de agilizar os procedimentos;
Necessidade de contemplação da realidade regional de cada
Estado; e
Necessidade de harmonizar a atuação dos órgãos
integrantes do SISNAMA29.
23. FARIAS, Talden. Competência administrativa ambiental: fiscalização, sanções e licenciamento ambiental na
lei complementar 140/2011. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 33.
24. Órgãos Estaduais de Meio Ambiente.
25. Órgãos Municipais de Meio Ambiente.
26. Conselho Nacional do Meio Ambiente.
27. Dispõe sobre o licenciamento ambiental.
28. FARIAS, Talden. Competência administrativa ambiental: fiscalização, sanções e licenciamento ambiental na
lei complementar 140/2011. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 35.
29. Sistema Nacional do Meio Ambiente.
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Neste sentido, a Resolução CONAMA n° 237/97 apresentou com maior
detalhamento os critérios de competência para o licenciamento ambiental
entre as unidades da federação. De forma que a competência do IBAMA se
dará conforme o critério locacional da atividade ou empreendimento30 e dos
seus impactos diretos:
Art. 4° - Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, órgão
executor do SISNAMA, o licenciamento ambiental, a que
se refere o artigo 10 da Lei n° 6.938, de 31 de agosto de
1981 de empreendimentos e atividades com significativo
impacto ambiental de âmbito nacional ou regional, a saber:
I - localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil
e em país limítrofe; no mar territorial; na plataforma
continental; na zona econômica exclusiva; em terras
indígenas ou em unidades de conservação do domínio da
União;
II - localizadas ou desenvolvidas em dois ou mais Estados;
III - cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os
limites territoriais do País ou de um ou mais Estados;
IV - destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar,
transportar, armazenar e dispor material radioativo, em
qualquer estágio ou que utilizem energia nuclear em
qualquer de suas formas e aplicações, mediante parecer da
Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN;
V- bases ou empreendimentos militares, quando couber,
observada a legislação específica.
§ 1° - O IBAMA fará o licenciamento de que trata este artigo
após considerar o exame técnico procedido pelos órgãos
ambientais dos Estados e Municípios em que se localizar a
atividade ou empreendimento, bem como, quando couber,
o parecer dos demais órgãos competentes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, envolvidos
no procedimento de licenciamento.
§ 2° - O IBAMA, ressalvada sua competência supletiva,
poderá delegar aos Estados o licenciamento de atividade
com significativo impacto ambiental de âmbito regional
uniformizando quando possível, as exigências.

Ao Estados, caberá o licenciamento de empreendimentos e atividades31:
I - localizados ou desenvolvidos em mais de um Município
ou em unidades de conservação de domínio estadual ou do
Distrito Federal;
II - localizados ou desenvolvidos nas florestas e demais
formas de vegetação natural de preservação permanente
30. Incisos I e II do referido art. 4º.
31. Conforme Art. 5º da Resolução CONAMA nº 237/97.
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relacionadas no artigo 2° da Lei nº 4.771, de 15 de setembro
de 1965, e em todas as que assim forem consideradas por
normas federais, estaduais ou municipais;
III - cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os
limites territoriais de um ou mais Municípios;
IV - delegados pela União aos Estados ou ao Distrito
Federal, por instrumento legal ou convênio.

Os municípios, por sua vez, serão competentes pelo licenciamento de
empreendimentos e atividades de impacto local e quando o Estado delegar a
sua competência por instrumento legal ou convênio32.
Na mesma linha já adotada pela Lei nº 6.938/81, a regra geral
estabelecida pela Resolução CONAMA nº 237/97, para a identificação do
órgão competente para o licenciamento, foi o limite geográfico da área de
influência direta do empreendimento33. Esta normativa adotou também,
para casos específicos, o critério da dominialidade do bem, ao atribuir a
competência do licenciamento de empreendimentos e atividades situados em
unidades de conservação (UC), ao ente federativo responsável pela UC34.
Entretanto, o critério da dominialidade do bem foi objeto de crítica
por parte da doutrina35 e jurisprudência36, visto que a sua aplicação resultaria
em conflitos entre os entes federados37, ao invés de elucidar a questão.
Posicionamento também adotado pela Consultoria Jurídica do Ministério do
Meio Ambiente, no Parecer nº 1853/CONJUR/MMA/98.
Aliás, boa parte dos doutrinadores defendiam que o trecho desta
Resolução que disciplinava sobre a competência do licenciamento era
inconstitucional, visto que, apesar de o inciso I do art. 8º da Lei nº 6.9368/81
atribuir ao CONAMA a competência para instituir normas e critério para o
licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a Lei Federal
não atribuiu àquele Conselho repartir e indicar competências, o que nem
seria admitido em razão da limitação da matéria à espécie normativa resolução.
No entanto, a sua aplicação foi adotada para a maioria dos licenciamentos
32. Conforme Art. 6º da Resolução CONAMA nº 237/97.
33. MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 4. ed. rev., atual. e ampl.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 544.
34. Art. 4º, I, estabelece como de competência da União quando a unidade de conservação for de
seu domínio e o inciso I do Art. 5º, aos Estados ou Distrito Federal, quando esta for de seu
domínio.
35. Bim compartilha deste entendimento ao defender que “não existe nenhum princípio
jurídico que atribua competência para fiscalizar ou licenciar baseada pura e simplesmente na
dominialidade do imóvel” (BIM, Eduardo. Licenciamento ambiental. 4. ed. Belo Horizonte:
Fórum, 2018, p. 135).
36. TRF – 5ª Região, 3ª Turma, AC 327022/RN, rel. Des, Federal Ridalvo Costa, DJ: 22/04/2004;
TRF – 5ª Região, 3ª Turma, AG 35103/RN, rel. Des. Federal Ridalvo Costa, DJ 27/02/2003;
TRF – 4ª Região, 4ª Turma, rel. Des. Federal Luís Alberto D’Azevedo Aurvalle, DJ: 03/07/2012.
37. MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 4. ed. rev., atual. e ampl.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 545.
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ambientais, e até mesmo defendida por significativa parte da doutrina, que
considerava seus critérios os mais adequados e eficientes38.
Aos doutrinadores que defendiam a inconstitucionalidade da definição
de competência do licenciamento, tanto pela Lei nº 6.938/81, quanto pela
Resolução normativa do CONAMA nº 237/97, por contrariarem o disposto
no parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal39, a alternativa plausível
era a adoção de uma interpretação harmônica entre o sistema de repartição de
competências constitucionalmente estabelecido e a Lei nº 6.938/8140.
Como se vê, a competência do licenciamento ambiental sempre foi objeto
de debate quanto a sua correta aplicação. Um dos principais argumentos foi
a ausência de norma complementar regulamentadora. Nesse sentido, observa
Talden Farias41, pela inexistência de norma regulamentadora, “vários critérios
eram adotados pela doutrina e jurisprudência para disciplinar a questão, o
que gerou inúmeros conflito positivos e negativos de competência” e criou
insegurança jurídica no Setor Produtivo e ao Poder Público.

2. REGULAMENTAÇÃO DO ART. 23 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 140/2011 E A
FIXAÇÃO DO CRITÉRIO CLARO DE COMPETÊNCIA DO
LICENCIAMENTO
A tão esperada regulamentação sobre a competência para o
licenciamento, nos termos do parágrafo único do art. 23, da Constituição
Federal, ocorreu após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 140/2011,
que fixou normas para a cooperação entre os entes federativos no exercício
da competência comum administrativa de proteção ao meio ambiente. No
entendimento de Ingo Sarlet e Tiago Fernsterseifer, foi a partir de então
que o princípio da cooperação foi definitivamente consagrado no Direito
brasileiro42. Mais do que isso, a norma complementar pôs fim à grande parte
dos conflitos quanto à competência do licenciamento ambiental e do próprio
licenciamento em si.
38. FARIAS, Talden. Competência administrativa ambiental: fiscalização, sanções e licenciamento ambiental na
lei complementar 140/2011. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 41-42.
39. Parágrafo único. Leis Complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e
do bem estar em âmbito nacional.
40. KRELL apud FARIAS, Talden. Competência administrativa ambiental: fiscalização, sanções e licenciamento
ambiental na lei complementar 140/2011. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 49-50.
41. FARIAS, Talden. Licenciamento ambiental: aspectos teóricos e práticos. 4. ed. Belo Horizonte:
Fórum, 2013, p. 105.
42. SARLET e FERNSTERSEIFER apud FARIAS, Talden. Competência administrativa ambiental:
fiscalização, sanções e licenciamento ambiental na lei complementar 140/2011. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2020, p. 53.

328

ADVOCACIA AMBIENTAL
desafios e perspectivas

De maneira geral, é possível afirmar que a Lei Complementar adotou
muitos dos critérios da Resolução CONAMA nº 237/9743, o que garantiu
maior segurança jurídica, por se tratar de instrumento normativo apto
para tal regulamentação. Dentre eles, a competência residual dos Estados,
o reconhecimento da competência dos Municípios, a possibilidade de
delegação de competência, a participação dos demais entes no licenciamento
e o licenciamento em um único nível44.

2.1 LICENCIAMENTO AMBIENTAL UNO
O licenciamento ambiental com um procedimento uno, praticado
por um único ente da federação, é expressamente previsto no art. 13 da LC
nº 140/2011: “Art. 13 - Os empreendimentos e atividades são licenciados ou
autorizados, ambientalmente, por um único ente federativo, em conformidade com as
atribuições estabelecidas nos termos desta Lei Complementar.”
Esta disposição é considerada um dos principais aspectos positivos
resultantes desta regulamentação do art. 23 da Constituição Federal, no
que diz respeito ao licenciamento ambiental, pois, em que pese a Resolução
CONAMA nº 237/97 já previsse esta disposição no seu art. 7º45, nem sempre
a regra era aplicada pelos tribunais, tendo em vista que a norma infralegal não
tinha respaldo jurídico nem político para desempenhar esse papel46.
Maior parte da doutrina acompanha o critério do licenciamento uno47,
assim como a AGU.48 Bim49 destaca que “a regra do licenciamento por único
ente prestigia os princípios da segurança jurídica, o da eficiência (CF, art. 37,
caput) e o da economicidade (CF, art. 70)”. Entretanto, alguns doutrinadores
não reconhecem a constitucionalidade da LC nº 140/2011 sob o argumento
de que as leis complementares referenciadas, no parágrafo único, do art. 23

43. FARIAS, Talden. Competência administrativa ambiental: fiscalização, sanções e licenciamento ambiental na
lei complementar 140/2011. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 75.
44. FARIAS, Talden. Competência administrativa ambiental: fiscalização, sanções e licenciamento ambiental na
lei complementar 140/2011. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 74.
45. Art. 7° - Os empreendimentos e atividades serão licenciados em um único nível de competência,
conforme estabelecido nos artigos anteriores.
46. FARIAS, Talden. Competência administrativa ambiental: fiscalização, sanções e licenciamento ambiental na
lei complementar 140/2011. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 76.
47. FARIAS, Talden. Competência administrativa ambiental: fiscalização, sanções e licenciamento ambiental
na lei complementar 140/2011. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 77; FIGUEIREDO, 2013,
e MACIEL, 2010 apud BIM, Eduardo. Licenciamento ambiental. 4. ed. Belo Horizonte: Fórum,
2018, p. 116.
48. OJN nº 37/2012/PFE/IBAMA/PGF/AGU: “4. O procedimento de licenciamento ambiental
é único, como também deve ser de um só ente federativo a competência para licenciar o
empreendimento em todas as suas fases.”
49. BIM, Eduardo. Licenciamento ambiental. 4. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 117.

ALEXANDRE BURMANN
PAULO DE BESSA ANTUNES

329

da CF, não tem o condão de transformar a competência comum, prevista no
caput deste artigo em competência privativa50.
Neste tocante, parece mais razoável o entendimento doutrinário
majoritário pela legitimidade do licenciamento uno, conforme disposto no
art. 13 da LC nº 140/2011. Além dos argumentos já apresentados acima,
o licenciamento por dois entes federativos poderia resultar em impasses
jurídicos de complexa resolução. Por exemplo um ente federativo, com base
na análise de seu corpo técnico, decidir pela viabilidade ambiental/locacional
do empreendimento, enquanto outro entender de forma diversa. Ou até
mesmo, diferentes estudos ambientais serem exigidos para a mesma tipologia
de empreendimento, por exemplo, Linhas de Transmissão de energia elétrica
com tensão de 230 kV. Pela norma estadual no Paraná, para estes casos,
são exigidos o Relatório Ambiental Simplificado (RAS)51 Já no Estado de
Santa Catarina, a AIA52 exigida é o EIA/RIMA.53 Se licenciado pelo IBAMA,
independentemente da tensão, a modalidade de AIA variará conforme o
potencial de impacto ambiental54.
Contrapondo a doutrina minoritária que não reconhece a
constitucionalidade da LC nº 140/2011, Talden Farias55 complementa
ainda que “a interpretação de que a competência comum não pode sofrer
regulamentação não parece gozar do necessário embasamento constitucional,
dado que o federalismo cooperativo pressupõe a organização de tarefas”. Em
seu entendimento, acompanhado com o adotado pelo Luís Roberto Barroso,
admitir atuações sobrepostas entre os entes federativos estimularia conflitos
e ações contraditórias entre os mesmos, ao invés de se buscar a proteção
comum pelo Estado, e o respeito à autonomia federativa de cada ente 56.
Afinal, não parece que o legislador constituinte, ao definir as matérias de
competência comum, buscou que todos os entes federativos atuem de forma
simultânea sobre uma mesma área de atuação. Neste sentido, o STF já se
posicionou na ADI nº 2.544/RS57.
50. MACHADO, 2012 apud FARIAS, Talden. Competência administrativa ambiental: fiscalização, sanções
e licenciamento ambiental na lei complementar 140/2011. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 80.
51. Resolução conjunta SEMA/IAP nº 09/2010. Art. 18. O licenciamento de LINHA DE
TRANSMISSÃO, de até 230 kV, deverá ser requerido através dos documentos dispostos no
Art. 8º acrescido dos seguintes documentos: I. LICENÇA PRÉVIA – LP [...] b) Relatório
Ambiental Simplificado – RAS;
52. Avaliação de Impacto Ambiental.
53. Anexo VI – Listagem das atividades sujeitas ao licenciamento ambiental e respectivos estudos
ambientais [...] 34.12.00 – Linhas e redes de transmissão de energia elétrica. [...] Porte Grande:
V > = 230 (EIA).
54. Conforme disposto na Portaria MMA nº 421/2011.
55. FARIAS, Talden. Competência administrativa ambiental: fiscalização, sanções e licenciamento ambiental na
lei complementar 140/2011. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 80.
56. FARIAS, Talden. Competência administrativa ambiental: fiscalização, sanções e licenciamento ambiental na
lei complementar 140/2011. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 80-81.
57. STF, Tribunal Pleno, ADI nº 2.544/RS, rel. Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 17/11/2006.
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2. A inclusão de determinada função administrativa no âmbito da
competência comum não impõe que cada tarefa compreendida no seu
domínio, por menos expressiva que seja, haja de ser objeto de
ações simultâneas das três entidades federativas: donde, a previsão,
no parágrafo único do art. 23 da CF, de lei complementar
que fixe normas de cooperação (v. sobre monumentos
arqueológicos e pré-históricos, a L. 3.924/61), cuja edição,
porém, é da competência da União e, de qualquer modo,
não abrange o poder de demitirem-se a União ou os
Estados dos encargos constitucionais de proteção dos bens
de valor arqueológico para descarrega-los ilimitadamente
sobre os municípios.

Neste sentido, tem-se que é legítima a regulamentação do art. 23
da Constituição Federal pela LC nº 140/2011 e está em sintonia com
a determinação constitucional, haja vista que o próprio dispositivo
constitucional previu que a competência administrativa comum em matéria
ambiental seria ajustada por lei complementar, observado o princípio básico
da predominância do interesse, adotado pelo legislador constituinte em
relação à distribuição de competências58.
Portanto, o licenciamento ambiental por um único ente federativo, nos
termos do art. 13, da LC nº 104/2011, e também do art. 7º, da Resolução
CONAMA nº 237/97, deve ser observado. O que não significa dizer que
outros entes federativos, órgãos e instituições não poderão participar do
processo de licenciamento.
Como se verá adiante, no espírito da cooperação entre os entes da
federação, a LC nº 140/2011, admitiu a participação dos demais órgãos
interessados no licenciamento ambiental.

3. MANIFESTAÇÃO DE ÓRGÃO E INSTITUIÇÕES
INTERVENIENTES NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Da mesma forma que o legislador optou pela unicidade do
licenciamento, também admitiu a possibilidade de manifestação pelos demais
entes federativos interessados no licenciamento ambiental, como se pode
verificar pela leitura do §1º do art. 13:
Art. 13. [...]
§1º - Os demais entes federativos interessado podem
manifestar-se ao órgão responsável pela licença ou
autorização, de maneira não vinculante, respeitados os
prazos e procedimentos do licenciamento ambiental.

Vê-se, portanto, que o legislador, conjuntamente com a maior
eficiência, segurança jurídica e celeridade – ao estabelecer que o licenciamento
58. MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. 7. ed. São
Paulo: Atlas, 2007, p. 661.
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será realizado por somente um ente federativo -, buscou a cooperação dos
entes federativos na proteção ao meio ambiente. Ao permitir que outros
órgãos também contribuam no procedimento de licenciamento ambiental,
materializou a competência administrativa ambiental comum prevista no art.
23 da Carta Maior.
Não são raras as disposições normativas que dispõem sobre a interação
entre diversos órgãos no licenciamento ambiental. Em âmbito federal, por
exemplo, a Portaria Interministerial MMA/MJ/MINC/MS nº 60/2015
estabelece procedimentos administrativos que disciplinam a atuação da
FUNAI, da FCP, do IPHAN e do Ministério da Saúde nos licenciamentos
ambientais pelo IBAMA59, quando houver intervenção em bens sob sua
respectiva tutela.
Outro caso de intervenção no licenciamento é o previsto no §3º do
art. 36 da Lei nº 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades
de Conservação – SNUC, e estabelece critérios e normas para criação,
implantação e gestão das unidades de conservação60 Nos termos do §3º, do
art. 36, da Lei, quando o empreendimento de significativo impacto ambiental
afetar unidade de conservação (UC) ou sua zona de amortecimento (ZA), o
órgão responsável pela sua administração se manifestará quanto à autorização
para licenciamento ambiental (ALA). A regulamentação destas intervenções
pelos órgãos gestores das UCs se deu por meio da Resolução CONAMA nº
428/201061. Para os casos de licenciamento de empreendimentos não sujeito à
EIA/RIMA, ou seja, sem significativo impacto ambiental, o órgão licenciador
deverá cientificar o órgão responsável pela Gestão da UC62.
Há, ainda, casos mais específicos que, por mais que o órgão licenciador
seja competente para emitir determinada autorização diretamente relacionada
com o licenciamento ambiental, ele deverá solicitar a análise do órgão
interveniente com o intuito de legitimidade à sua decisão. Esse é o caso da
anuência prévia do IBAMA para as Autorizações de Supressão de Vegetação
(ASVs) no bioma Mata Atlântica.
Por se tratar de bioma específico, reconhecidamente classificada como
patrimônio nacional pela Constituição Federal,63 é objeto de proteção por Lei
específica, a Lei nº 11.428.2011.64 Ainda que a competência para autorizar
supressão vegetal seja atribuída ao órgão competente pelo licenciamento
BIM, Eduardo. Licenciamento ambiental. 4. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 149.
Conforme Art. 1º da referida Lei.
BIM, Eduardo. Licenciamento ambiental. 4. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 149.
Conforme Art. 5º da Resolução CONAMA nº 428/2010.
Art. 225, §4º. A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal
Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da
lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos
naturais.
64. Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.
59.
60.
61.
62.
63.
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ambiental,65 quando a supressão vegetal ocorrer dentro deste bioma, e
se enquadrar em critérios dispostos na normativa, far-se-á necessário o
atendimento à regra específica disciplinada na Lei da Mata Atlântica66.
Neste sentido, a Lei nº 11.428/2011 determina em seu art. 3º que a
supressão da vegetação neste bioma será realizada “de maneira diferenciada,
conforme se trate de vegetação primária ou secundária, nesta última levandose em conta o estágio de regeneração”67. Esta regra específica para as
supressões vegetais no bioma Mata Atlântica está respaldada no art. 11 da LC
nº 140/2011:
Art. 11. A lei poderá estabelecer regras próprias para
atribuições relativas à autorização de manejo e supressão
de vegetação, considerada a sua caracterização como
vegetação primária ou secundária em diferentes estágios de
regeneração, assim como a existência de espécies da flora
ou da fauna ameaçadas de extinção.

De acordo com a Lei da Mata Atlântica, os casos em que for autorizada
a supressão vegetal primária e secundária nos estágios avançado e médio de
regeneração e aplicáveis os critérios definidos em lei a ASV dependerão de
anuência prévia do órgão federal de meio ambiente, a depender do caso
concreto68.
Como visto nos três exemplos acima, a legislação ambiental prevê
diversos casos de intervenção por órgãos externos ao licenciamento. Eduardo
Bim69 defende ainda que “se não houver lei com abrangência nacional ou
regulação do Conama, o ente federado tem total liberdade para disciplinar
o seu rito decisório”, incluindo a participação de outros entes federativos70.
De toda forma, esta participação pelo órgão interveniente deverá
respeitar os prazos e procedimentos do licenciamento ambiental e não terá
caráter vinculante71.

3.1 REGRA COMO NÃO VINCULANTES
Diante da opção da não vinculação das manifestações pelos órgãos
intervenientes, tem-se que a LC nº 140/11 almejou preservar o poder de
decisão do órgão licenciador e elevou o seu patamar de soberania no
licenciamento. Em sintonia com o objetivo de tornar o licenciamento mais
65. LC nº 140/2011, Art. 13, § 2º - A supressão de vegetação decorrente de licenciamentos
ambientais é autorizada pelo ente federativo licenciador.
66. Lei nº 11.428/2006 – Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata
Atlântica, e dá outras providências.
67. Lei nº 11.428/2006, Art. 8º.
68. Conforme art. 14 da Lei nº 11.428/2006.
69. Procurador Federal, Presidente do IBAMA.
70. BIM, Eduardo. Licenciamento ambiental. 4. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 149.
71. Conforme § 1º do Art. 13 da LC nº 140/2011.
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célere e eficiente, estabeleceu a unicidade deste e previu que a participação
dos demais órgãos não pode resultar em entraves para o licenciamento ou,
ainda, em limitação no processo decisório do órgão competente.
Assim preconiza o ilustre Édis Milaré:
Por fim, calha lembrar que o parágrafo 1º do dispositivo
transcrito dispôs sobre a participação não vinculante dos
demais entes federativos, seja por meio dos órgãos ambientais ou
de outros órgãos públicos interessados, que são os chamados órgãos
intervenientes (Funai, ICMBio, Iphan etc.). Há autores que entendem
que essa participação é vinculante, de forma que estaria a atuação
do órgão licenciador condicionada aos demais órgãos.
Entretanto, além de atentar contra a autonomia federativa, admitir
a interferência vinculante seria invalidar a unicidade do licenciamento,
premissa que permeia toda a lei em questão72.

Se a LC nº 140/2011 determinou que o licenciamento seja gerido
por um único ente federativo, não parece razoável que a sua decisão pela
autorização ou não de determinada atividade esteja vinculada à manifestação
de outro órgão ou entidade. Este entendimento já foi adotado pelo TRF da 4ª
Região em mais de um julgamento:
ADMINISTRATIVO.
LICENCIAMENTO
AMBIENTAL. ÓRGÃO INTEGRANTE DO SISNAMA.
MANIFESTAÇÃO NÃO VINCULANTE.
1. Hipótese em que a FATMA analisou estudo de impacto
ambiental e considerou-o suficiente para autorizar o regular
funcionamento do empreendimento, que consiste na
exploração de conchas calcárias.
2. A emissão de licença não tem sua eficácia condicionada
à aprovação do estudo de impacto ambiental e relatório de
impacto ambiental por outro órgão integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente (IBAMA), nos termos do art.
13, § 1º, da Lei Complementar nº 140/2011, que prevê a
manifestação de outros órgãos de maneira não vinculante,
respeitados os prazos e procedimentos. (TRF da 4ª Região,
4ª Turma, AC 0007287-79.2003.4.04.7207, rel. Des. Federal
Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, D.E. 08/04/2013)

Recentemente73, a 4ª Turma do TRF da 4ª Região reforçou o
entendimento da não vinculação da manifestação de órgão interveniente
ao licenciamento ambiental. Na ocasião, ao negar provimento, de forma
unânime, à remessa necessária proveniente da Ação Civil Pública nº 500690065.2015.4.04.7201/SC, aquela Corte confirmou o posicionamento adotado
pelo Juízo singular de que, apesar de ser necessária a anuência prévia do
IBAMA para os casos de supressão de vegetação nativa74 no Bioma Mata
72. MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 8. ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2013, p. 794.
73. Em outubro de 2019.
74. Incluem-se aqui a vegetação primária e secundária em estágios médio e avançado.
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Atlântica,75 o Órgão Estadual Licenciador (IMA/SC) não está adstrito
ao posicionamento do IBAMA, mas poderá acatá-lo ou motivar eventual
discordância com a autarquia federal, como se pode inferir nas conclusões do
voto do Desembargador Federal Cândido Alfredo Silva e Leal Junior, relator
do acórdão:
Portanto, em conclusão, a ordem liminar a ser proferida nos presentes
autos deve limitar-se a determinar à FATMA que submeta à
anuência do IBAMA os pedidos de supressão de vegetação em Mata
Atlântica nos casos expressamente previstos na legislação de regência,
bem como que acate ou motive eventual discordância em relação à
manifestação da autarquia federal.

De acordo com Eduardo Bim, “a LC nº 140 deve ser vista como
bloqueadora da eventual vinculatividade de órgãos ou entidades públicas
e outros entes da federação”. Para o Procurador Federal, atualmente
Presidente do IBAMA, a discricionariedade do órgão licenciador e o curso do
licenciamento ambiental somente poderiam ser atingidos mediante previsão
expressa da vinculatividade da interferência de terceiros. Contudo, esta regra
estabelecida pela LC nº 140/2011 não tem o condão de legitimar decisões
arbitrárias pelo órgão licenciador, sem a devida análise e posicionamento
quantos às manifestações que lhe são apresentadas76.

3.2 REFLEXOS DA DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DO
ÓRGÃO LICENCIADOR
A discricionariedade técnica decorre da necessidade de a Administração
recorrer a outras ciências para determinar o campo semântico de um conceito
legal indeterminado. Ela pode ser definida como a ferramenta pela qual a
Administração Pública, ou aquele que a representá-la, seguindo critérios
técnicos e científicos pertinentes, definirá qual o melhor comportamento,
dentre os permitidos pela legislação para ser aplicado no caso concreto, que
melhor atenda a sua finalidade77.
Acompanhada da discricionariedade técnica está a obrigação da
Administração obedecer ao princípio da motivação78. Maria Sylvia Di Pietro
leciona:
O Princípio da motivação exige que a Administração Pública
indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões.
Ele está consagrado pela doutrina e jurisprudência, não
75. Conforme preconizado no art. 14 da Lei nº 11.428/2006 e no art. 19 do Decreto 6.660/2008.
76. BIM, Eduardo. Licenciamento ambiental. 4. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 152-153.
77. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo: parte introdutória, parte
geral e parte especial. 16. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 105.
78. Lei nº 9.784/99, Art. 2º. A Administração Pública obedecerá, dentre outros princípios, aos
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
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havendo mais espaço para as velhas doutrinas que discutiam
se a sua obrigatoriedade alcançava só os atos vinculados ou
só os atos discricionários, ou se estava presente em ambas
as categorias. A sua obrigatoriedade se justifica em qualquer
tipo de ato, porque se trata de formalidade necessária para
permitir o controle de legalidade dos atos administrativos79.

Portanto, nos casos em que houver a manifestação de órgãos
intervenientes no licenciamento ambiental, deverá o órgão licenciador
analisá-la e incorporá-la aos seus fundamentos no processo decisório ou
fundamentar tecnicamente a sua discordância, pois, caso contrário, estar-se-ia
diante de uma decisão arbitrária da Administração, e não discricionária.
Neste sentido, Lucas Milaré defendeu em sua tese:
[...] parece-nos, até o meio de se evitar a judicialização e
consequente procrastinação do procedimento, que o
caráter não vinculativo é o que deve prevalecer. Claro que a
recusa deve ser exposta em decisão motivada, em ordem a se evitar
possíveis alegações de falta de cuidado no trato da questão
ambiental ou até mesmo indesejáveis arbitrariedades80.

Desta maneira, entende-se como acertada a forma pela qual o legislador
optou por garantir o monismo decisório, mas também permitir a participação
de outros órgãos e entidades no licenciamento ambiental. O caráter não
vinculante destas manifestações intervenientes preserva a segurança jurídica
do licenciamento e também garante uma maior eficiência, pois será gerido
por um único ente.
Ao mesmo tempo, em função da obrigatoriedade da motivação do
ato administrativo, o órgão licenciador não poderá ignorar tais manifestação
e deverá justificar devidamente quando discordar dos posicionamentos
apresentados pelos órgãos intervenientes, permitindo, assim, uma tutela mais
ampla do meio ambiente, por abarcar não somente o ponto de vista do órgão
licenciador.

3.3 IMPLICAÇÕES DAS MANIFESTAÇÕES INTERVENIENTES
NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Como analisado acima, as manifestações de órgãos e entidades
intervenientes no licenciamento ambiental não têm o condão vinculante ao
processo decisório do órgão licenciador. No entanto, com o intuito de garantir
que o processo de licenciamento não seja maculado por desobediência ao
princípio da motivação, o órgão competente deverá integrar a sua análise às
manifestações apresentadas ao longo do procedimento, o que permite inferir
79. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 20. ed. – 2. Reimpr. – São Paulo: Atlas,
2007, p. 73.
80. MILARÉ, 2011 apud BIM, Eduardo. Licenciamento ambiental. 4. ed. Belo Horizonte: Fórum,
2018, p. 152.
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que as ponderações apresentadas pelos órgãos intervenientes integrarão sim
o processo decisório do licenciamento ambiental.
Oportuno destacar também que as intervenções permitidas em lei
deverão respeitar os prazos e procedimentos do licenciamento ambiental81.
Caso o interveniente disponha de rito específico para a sua participação no
licenciamento, este não terá caráter impositivo ao órgão licenciador, estando
restrito ao seu âmbito interno, exceto se estas forem encampadas por quem
tem poder normativo ou administrativo sobre ele82.
Assim, o rito específico do licenciamento deverá ser observado tanto
pelo órgão licenciador quanto pelos órgãos intervenientes, o que, conforme
o caso concreto, será tratado de forma diferente. Por exemplo, no Estado do
Paraná, a Resolução CEMA83 nº 107/2020 estabelece o prazo de 30 (trinta)
dias para manifestação dos órgãos intervenientes, podendo ser prorrogado
mediante justificativa, desde que não exceda os prazos previstos naquela
resolução para a conclusão da análise do procedimento de licenciamento
ambiental84. Entretanto, a norma estadual não disciplina sobre efeitos de
eventual extrapolação do prazo sem a manifestação pelo órgão interveniente.
A alternativa para esses casos poderia ser obtida com base na Lei
de Declaração de Direitos de Liberdade Econômica85, que estabeleceu a
possibilidade de aprovação tácita pela autoridade competente no caso de
ausência de expressa manifestação no prazo estabelecido em lei:
Art. 3º. São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica,
essenciais para o desenvolvimento e crescimento
econômico do País, observado o disposto no parágrafo
único do art. 170 da Constituição Federal:
[...]
IX – ter a garantia deque, nas solicitações de atos público
de liberação da atividade econômica que se sujeitam ao
disposto nesta Lei, apresentados todos os elementos
necessários à instrução do processo, o particular será
cientificado expressa e imediatamente do prazo máximo
estipulado para a análise de seu pedido e de que, transcorrido
o prazo fixado, o silêncio da autoridade competente importará
aprovação tácita para todos os efeitos, ressalvadas as hipóteses
expressamente vedadas em lei;

Por certo que a LC nº 140/2011, expressamente, prevê no §3º do seu
art. 14 que o decurso de prazo de licenciamento sem a emissão da licença

81.
82.
83.
84.
85.

Conforme §1º do art. 13 da LC nº 140/2011.
BIM, Eduardo. Licenciamento ambiental. 4. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 154-155.
Conselho Estadual do Meio Ambiente.
Conforme §2º do Art. 11 da referida Resolução.
Lei nº 13.874/2019.
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ambiental não implica emissão tácita nem autoriza a prática do ato que dela
dependa. Assim, a aprovação tácita não é aplicável às licenças ambientais.
No entanto, demais autorizações e anuências ambientais, cujas normas
que as regulamentem não vedem expressamente a configuração de aceitação
tácita em caso de omissão do órgão público, o raciocínio disposto no inciso
IX do art. 3º da Lei nº 13.874/2019 poderá ser aplicado. Até porque o
licenciamento ambiental é de competência única, a manifestação dos demais
entes interessados não tem caráter vinculante e deverá respeitar os prazos e
procedimentos estabelecidos no licenciamento ambiental.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o advento da norma complementar regulamentadora, o princípio
da cooperação foi definitivamente consagrado no Direito brasileiro. A LC nº
140/2011 adotou muitos critérios já estabelecidos na Resolução CONAMA
nº 237/97, mas pôs fim aos questionamentos levantados sobre a norma
infralegal e garantiu maior segurança ao Setor. Dentre eles, destacam-se a
competência residual dos Estados, o reconhecimento da competência dos
Municípios, a possiblidade de delegação de competência, a participação dos
demais entes no licenciamento e o licenciamento em um único nível.
A determinação de que o licenciamento ocorra por um único ente
federativo é considerada um dos principais aspectos positivos decorrentes
desta regulamentação do art. 23 da Constituição Federal, pois ela prestigia os
princípios da segurança jurídica, da eficiência e da economicidade.
Ainda que parte da doutrina não reconheça a constitucionalidade
da LC nº 140/2011, sob o argumento de que a norma infraconstitucional
não teria o condão de transformar a competência comum, prevista no art.
23, em competência privativa, tanto o STF quanto outros doutrinadores
defendem que a competência comum do referido artigo não se presta a ações
simultâneas das três entidades federativas, e a LC nº 140/2011, em harmonia
com o disposto na norma constitucional, serviu para organizar o federalismo
cooperativo, de forma a obstar ações sobrepostas e conflitos entre os entes
federativos.
A norma regulamentadora traz ainda a participação de órgãos
intervenientes no licenciamento ambiental, que se manifestarão, em regra,
de forma não vinculante e deverão respeitar os prazos e procedimentos
específicos do licenciamento ambiental. Este regime de participação possibilita
a tutela conjunta do meio ambiente entre os demais entes federativos e órgãos
ambientais, mas ao mesmo tempo incentiva a segurança jurídica, eficiência e
economicidade do licenciamento ambiental.
Mesmo não estando vinculado à manifestação interveniente apresentada
no processo de licenciamento, o órgão competente, em respeito ao princípio
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da motivação do ato administrativo, não pode se furtar de considerá-la no
processo decisório do licenciamento, devendo anuir com a manifestação ou
então justificar fundamentadamente a sua discordância.
Nos casos em que o órgão interveniente se furtou de se manifestar dentro
do prazo estabelecido no licenciamento ambiental e para que o procedimento
licenciatório não ultrapasse o prazo estabelecido em lei, entende-se aplicável
o regime de aceitação tácita, previsto na Lei nº 13.874/2019. Desde que as
normas que regulamentem estas autorizações e anuências ambientais não
vedem expressamente a configuração de aceitação tácita em decorrência da
extrapolação do prazo legal sem manifestação da Administração Pública.
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CAPÍTULO
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Governança do clima: políticas
públicas de adaptação às mudanças
climáticas
GUILHERME DALLACOSTA

INTRODUÇÃO
A governança do clima aparece na legislação brasileira a partir de
iniciativas de governos subnacionais e federal que buscam regular o tema das
mudanças climáticas e estabelecer políticas públicas destinadas a implementar
medidas para a tomada de decisão em matéria climática. O tema adaptação
é tratado de forma transversal entre todos os entes federativos, o que passa
a demandar uma análise principiológica da competência legislativa e material
para a regulamentação sobre mudança do clima. A questão se funde com a
competência em matéria ambiental dos entes federativos.
Ao longo da análise detalhada da legislação climática brasileira, bem
como das legislações estaduais sobre mudança do clima, destaca-se o arranjo
de governança traçado, muitas vezes adquirindo papel fundamental as políticas
locais e regionais estabelecidas. Em contrapartida, o tema adaptação tem sido
tratado com muito pouco rigor e atenção na aplicação das políticas climáticas,
não tendo absorvido a devida importância, mesmo que haja atualmente uma
gama de informações que apontam para os efeitos econômicos desastrosos,
quando não adotadas medidas preventivas e adaptativas para os cenários
futuros.
Desta forma, apresenta-se uma perspectiva de análise do tratamento
jurídico abordado pela Legislação Federal e pela Legislação de Mudanças
Climáticas do Estado de Santa Catarina para o tema adaptação às mudanças
climáticas, traçando-se um paralelo entre o instituto da governança e o
exercício das competências.
A definição de um modelo de governança climático, integrado com
setores econômicos, Poder Público e sociedade civil é fundamental para o
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desenvolvimento sustentável da sociedade brasileira, assim como disposto na
legislação sobre mudança do clima.
A vista do exposto, é notável que o tema da mudança climática não
é tratado em nível Constitucional, uma vez que se mostra com um assunto
em pauta, no fim do século XX, propriamente nos anos de 1997, com a
assinatura do Protocolo de Kyoto e estabelecimento de uma aprofundada
agenda ambiental global. Há uma clara evidência que a competência em
matéria climática, seja ela legislativa ou material, passa por uma estreita relação
com a competência comum aos entes federativos que é dada na proteção do
meio ambiente.
A atuação comum em matéria climática é imprescindível para a
implementação de políticas de adaptação, já que estes poderão, a partir do
conhecimento de vulnerabilidades, controlar o planejamento e o crescimento
territorial, promovendo assim um desenvolvimento sustentado.

1 VULNERABILIDADES E ADAPTAÇÃO À MUDANÇA DO
CLIMA
Impactos “referem-se aos efeitos das mudanças climáticas nos sistemas
naturais e humanos”1. O Grupo de Trabalho II do Painel Intergovernamental
de Mudanças do Clima (IPCC) busca o entendimento científico atual dos
impactos da mudança do clima nos sistemas naturais, manejados e humanos,
a capacidade de adaptação desses sistemas e sua vulnerabilidade. No 4º
Relatório (Fourth Assessment Report - AR4) do IPCC, publicado em 2007, o
referido grupo concluiu que “há uma alta confiança de que as mudanças
regionais recentes na temperatura tenham tido impactos discerníveis em
muitos sistemas físicos e biológicos”2. Ainda, destaca:
As evidências obtidas por meio de observações de todos
os continentes e dos oceanos mostram que muitos sistemas
naturais estão sendo afetados pelas mudanças climáticas
regionais, principalmente pelo aumento de temperatura.
Há uma alta confiança de que os seguintes sistemas
naturais estejam sendo afetados (IPCC, 2007b): neve, gelo
e solo congelado; Aumento da instabilidade do solo nas
regiões de permafrot (solo e subsolo permanentemente
congelados); Mudanças em alguns ecossistemas árticos
e antárticos, inclusive nos biomas do gelo marinho, bem
como nos predadores no alto da cadeia alimentar; Sistemas
Hidrológicos; Aumento do escoamento superficial e
antecipação da descarga de pico durante a primavera em
muitos rios alimentados por geleiras e neve; Aquecimento de
1.
2.

NOBRE, C. A. et al. Vulnerabilidades das megacidades brasileiras às mudanças climáticas: Região
Metropolitana de São Paulo. São Paulo: INPE, 2010.
NOBRE, C. A. et al. Vulnerabilidades das megacidades brasileiras às mudanças climáticas: Região
Metropolitana de São Paulo. São Paulo: INPE, 2010.
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lagos e rios em muitas regiões, afetando a estrutura térmica
e a qualidade da água; Sistemas Biológicos Terrestres;
Antecipação da época dos eventos da primavera, como a
emissão de folhas, migração dos pássaros e posturas de
ovos; Deslocamento, em direção aos pólos e para cima,
da distribuição das espécies vegetais e animais; Tendência
de esverdeamento precoce da vegetação na primavera,
relacionada com épocas de cultivo mais longas provocadas
pelo aquecimento recente; Sistemas Biológicos Marinhos e
de Água Doce; Maior quantidade de algas e zooplânctons
em lagos de latitude e altitude altas; e, deslocamento da
distribuição e migração antecipadas dos peixes nos rios3.

As recentes mudanças climáticas e variações do clima estão começando
a afetar muitos outros sistemas naturais e humanos, contudo, segundo o
IPCC, os impactos ainda não se tornaram tendências estabelecidas. Como
exemplo, têm-se: I) riscos de inundações; II) condições mais quentes e secas
provocaram uma redução da duração da época de cultivo, prejudicando
as culturas; III) as estações secas estão mais longas e a precipitação mais
incerta; IV) a elevação do nível do mar e o desenvolvimento humano estão
contribuindo juntos para as perdas das várzeas e manguezais costeiros e
aumentando os danos causados pelas inundações do litoral em muitas áreas.
Segundo Nobre4, a melhor ferramenta para projetar cenários prováveis
de alterações climáticas para o futuro são os modelos matemáticos do sistema
climático global, que levam em conta de forma quantitativa (numéricas) o
comportamento dos compartimentos climáticos (atmosfera, oceanos,
criosfera - áreas com gelo e neve-, vegetação, ciclos biogeoquímicos etc.)
e suas interações. Esses modelos permitem simular prováveis cenários de
evolução do clima para vários cenários de emissões dos Gases de Efeito
Estufa (GEE). Porém, há duas grandes fontes de incertezas associadas a
estes modelos. A primeira é que não se sabe precisamente a trajetória futura
das emissões dos GEE’s na atmosfera, que dependem de decisões humanas
sobre o caminho social, econômico e ambiental desejado que, de fato, venha
ser implementado. A segunda fonte de incerteza advém do fato de que os
modelos matemáticos são representações imperfeitas do real: não à toa,
diferentes modelos climáticos diferem substancialmente em suas projeções
para o clima do futuro, dado o mesmo cenário de evolução das concentrações
de GEE na atmosfera5.
Para minimizar estas incertezas, costumam-se utilizar vários cenários
de emissões de GEE e diferentes modelos climáticos, elaborados por diversas
3.
4.
5.

NOBRE, C. A. et al. Vulnerabilidades das megacidades brasileiras às mudanças climáticas: Região
Metropolitana de São Paulo. São Paulo: INPE, 2010.
NOBRE, C. A. et al. Vulnerabilidades das megacidades brasileiras às mudanças climáticas: Região
Metropolitana de São Paulo. São Paulo: INPE, 2010.
NOBRE, C. A. et al. Vulnerabilidades das megacidades brasileiras às mudanças climáticas: Região
Metropolitana de São Paulo. São Paulo: INPE, 2010.
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instituições de pesquisa em todo o mundo. Os impactos refletem com
frequência as mudanças na precipitação e outras variáveis do clima, além de
temperatura, nível do mar e concentrações de CO² na atmosfera. A magnitude
e a duração da mudança do clima estão diretamente associadas à capacidade
de adaptação dos sistemas sociais e econômicos. Segundo estudos e relatos
do IPCC, até meados do século, projeta-se que o escoamento anual médio
dos rios e a disponibilidade de água aumentem 10-40% nas altas latitudes em
algumas áreas tropicais úmidas, e diminua em 10-30% em algumas regiões
secas nas latitudes médias e nos trópicos secos, algumas das quais já sofrem
atualmente de escassez de água.
É provável que aumente a extensão das áreas afetadas por secas. Muito
provavelmente aumentarão de frequência com eventos de forte precipitação,
elevando o risco de inundações. Por fim, projeta-se que, ao longo do século
XXI, haja uma redução da disponibilidade de água em regiões abastecidas
pela água derretida de grandes cadeias montanhosas, pois os estoques de água
armazenada nas geleiras e na cobertura de neve devem diminuir.
Em 2014, o Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC), publicou
o Primeiro Relatório da Avaliação Nacional sobre Mudanças Climáticas,
dividido em três volumes: (i) Base Científica das Mudanças Climáticas; (ii)
Impactos, Vulnerabilidades e Adaptação; (iii) Mitigação das Mudanças
Climáticas. Atualmente, uma das ferramentas científicas mais usadas na
geração das projeções de mudanças ambientais é o downscaling (regionalização)
dinâmico. Esta técnica consiste em usar um modelo climático regional
“aninhado” a um modelo climático global. Diversos estudos sugerem que o
downscaling proporciona uma representação mais realística do clima nas diversas
regiões do território brasileiro, em que fatores regionais (proximidade com
o oceano, topografia acentuada, solo e cobertura superficial, dentre outros)
funcionam como importantes moduladores das condições de tempo e clima.
Nesta perspectiva, aponta-se que a ferramenta de regionalização é adequada
para estudos de vulnerabilidade e adaptação de regiões que apresentam maior
grau de impacto com os cenários de alteração e mudança do clima.
Segundo Maffra e Mazzola6, entre 2000 e 2007, mais de 1,5 milhões de
pessoas foram afetadas por algum tipo de desastre natural no Brasil. Neste
mesmo período, ocorreram no país cerca de 36 grandes episódios de enchentes,
secas e deslizamentos de terra, com um prejuízo econômico estimado em
mais de US$ 2,5 bilhões. Isto demonstra que desastres naturais afetam o
Brasil, mesmo não sendo de origem tectônica, caso de terremotos, tsunamis
ou derrames vulcânicos. No país, desastres tendem a estar relacionados aos
fenômenos climáticos, potencializados pela ação humana. Os citados autores
avaliam que os desastres naturais entre 2000 e 2007 mais frequentes no Brasil
6.

MAFFRA, Cristina de Queiroz Telles; MAZZOLA, Marcelo. As razões dos desastres em
território brasileiro. In: SANTOS, Rozely Ferreira (org). Vulnerabilidade ambiental. Brasília:
MMA, 192 p., 2007.
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foram: enchentes (68% dos casos), secas (14%), deslizamentos de terra (11%),
vendavais (8%), temperaturas extremas (65%) e epidemias (3%). Projeta-se
que as mudanças climáticas agravarão este quadro.
Segundo Nobre7, em nível global, os cenários climáticos futuros ainda
apresentam considerável incerteza, principalmente nas projeções do ciclo
hidrológico e nas particularidades do clima regional. Um dos problemas
associados a este último ponto é a resolução espacial proporcionada pelos
modelos climáticos globais, da ordem de 300 - 400 km. Entretanto, por meio
de técnicas de downscaling, é possível obter resolução na ordem de 10 - 50 km
nos modelos regionais8.
As incertezas dificultam o estudo dos impactos e, portanto, das
vulnerabilidades. Para obter tais respostas, a ciência brasileira tem que
expandir a base de conhecimentos de como o clima está mudando no país,
pois praticamente não há qualquer sítio com estudos de longa duração
de como sistemas físicos e biológicos estão respondendo às mudanças
climáticas já em curso. A recorrência de eventos climáticos extremos nas
últimas décadas, quando analisadas em níveis locais e regionais, pode reduzir
significativamente o grau de incerteza das mudanças do clima, alertando
para a identificação das vulnerabilidades. A exemplo disto, o Estado de
Santa Catarina tem apresentado inúmeros eventos climáticos extremos que
identificam vulnerabilidades. Furacão Catarina (2005), Deslizamentos do Vale
do Itajaí (2008), Enchentes (2011), são alguns dos fenômenos climáticos que
cientificamente ainda não foram comprovados se decorrentes das mudanças
do clima ocorridas, mas apontam diretamente a vulnerabilidade exposta,
impondo-se a necessária adoção de políticas públicas de adaptação.
Segundo Nobre9, além dos registros de quedas de temperaturas,
evidências demonstram que as temperaturas da superfície subiram cerca de
0,75°C no país nos últimos 50 anos e as chuvas estão mais abundantes no
Sul, pouco mais se sabe de como o clima está mudando no Brasil e quais
podem ser as consequências destas mudanças. Por outro lado, os cenários
climáticos disponíveis regionais de alta resolução espacial até o final do século
XXI permitem iniciar estudos de impactos em diversos setores, tais como
agricultura, energias renováveis, ecossistemas, saúde humana, economia,
zonas costeiras, biodiversidade dos principais biomas etc.
O aquecimento projetado para a América do Sul varia de 1° a 4°C
para o cenário otimista e de 2° a 6°C para o cenário pessimista. Ou seja,
7.
8.
9.

NOBRE, C. A. et al. Vulnerabilidades das megacidades brasileiras às mudanças climáticas: Região
Metropolitana de São Paulo. São Paulo: INPE, 2010.
MARENGO, José A.; NOBRE, Carlos A.; SALATI, ENÉAS, AMBRIZZI, T.; Caracterização
do Clima atual e definição das alterações climáticas para o território brasileiro ao longo do Século XXI.
Ministério do Meio Ambiente: 2007.
NOBRE, C. A. et al. Vulnerabilidades das megacidades brasileiras às mudanças climáticas: Região
Metropolitana de São Paulo. São Paulo: INPE, 2010.
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para qualquer combinação de cenários e modelos climáticos resulta um
clima substancialmente mais quente. Os resultados preliminares desses
estudos de impactos permitem antever que a sociedade, a economia e o
ambiente apresentam claros indícios de serem vulneráveis em vários graus às
mudanças climáticas e a maioria dos impactos é negativa e requer políticas da
adaptação1011.

2 A GOVERNANÇA DO CLIMA NAS POLÍTICAS DE MUDANÇAS
CLIMÁTICAS
2.1 A LEI FEDERAL Nº 12.187/2009 – POLÍTICA NACIONAL
SOBRE MUDANÇA DO CLIMA (PNMC)
Com a edição da Lei Federal n. 12.187/200912, o Brasil passou a
contar com uma lei que regula a Política Nacional de Mudanças do Clima.
Desde então, diversas ações e planos setoriais têm sido desenvolvidos com
o intuito de atender os princípios e objetivos daquele texto normativo. Com
este regramento sobre atuação em mudanças do clima, a lei estabeleceu um
instrumento de governança entre os entes públicos e privados, buscando-se
traçar diretrizes comuns em dois grandes eixos: a mitigação e a adaptação.
Claramente o texto legal aponta medidas diretas para a mitigação
das emissões geradas em território nacional. Porém, medidas de adaptação
destinadas a reduzir os efeitos adversos das mudanças do clima nos âmbitos
local, regional e nacional ainda não estão sendo desenvolvidas de maneira a
integrar a participação de agentes econômicos e sociais beneficiados e afetados
direta e indiretamente. A inexistência de planos setoriais e políticas públicas
de atendimento regional e até mesmo local contribuem para o agravamento
dos efeitos adversos da mudança do clima e a vulnerabilidade dos sistemas
ambiental, social e econômico do país, Estados e Municípios brasileiros.
A adaptação passa, portanto, por promover melhores
condições de moradia, alimentação, saúde, educação,
emprego, enfim, de vida, levando em consideração a
10. NOBRE, C. A. et al. Vulnerabilidades das megacidades brasileiras às mudanças climáticas: Região
Metropolitana de São Paulo. São Paulo: INPE, 2010.
11. Nesse contexto, a adaptação deve ser trabalhada em dois níveis: (i) Construção da capacidade
de adaptação: gerando informações e condições (regulamentar, institucional e gerencial) para
apoiar a adaptação, o que inclui o conhecimento dos impactos potenciais da mudança do clima
e das opções de adaptação; (ii) Implementação de medidas de adaptação: realizando ações
que reduzam a vulnerabilidade ou que explorem as oportunidades originadas da mudança
do clima, incluindo investimentos em infraestrutura, sistemas de gestão de riscos, promoção
da informação e aumento da capacidade institucional; (iii) Alguns exemplos de medidas de
adaptação incluem: avaliação das vulnerabilidades, desenvolvimento de sistemas de alerta,
investimentos em estruturas contra enchentes e em abastecimento humano de água.
12. BRASIL. LEI Nº 12.187, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009.Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm Acesso em: 20 fev. 2021.
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interação entre todos os aspectos e características locais,
inclusive as ambientais. É consenso entre os estudiosos
que a promoção do desenvolvimento sustentável é o modo
mais efetivo de aumentar a resiliência à mudança do clima.
O Brasil possui uma rica legislação ambiental, tida como
modelo e referência para muitos países. Nela estão previstas
importantes ferramentas de planejamento territorial,
licenciamento ambiental e fiscalização. O cumprimento
desse arcabouço legal, por si só, seria capaz de minimizar
e até mesmo evitar os efeitos advindos com a mudança
do clima. Vale dizer, por fim, que não há ainda cenários
climáticos confiáveis no Brasil capazes de direcionar
o processo de adaptação. Esses cenários estão sendo
construídos pelo INPE e MCT e devem ser disponibilizados
a partir de 2009. Até lá, há que se iniciar a implementação
de medidas de adaptação a partir das vulnerabilidades já
identificadas, a partir de cenários sócio-econômicos.
Dessa forma, muito se pode fazer na tentativa de reduzir
os impactos e aumentar a resiliência das comunidades,
garantindo, assim, melhores condições de adaptação à
mudança do clima.13

A delimitação de áreas geográficas ou escalas de governança é um ponto
fundamental para traçar planos estratégicos de adaptação às mudanças do
clima. As estratégias para a implementação de políticas de adaptação podem
levar em conta a delimitação por regiões hidrográficas com cruzamento de
dados e cenários futuros das alterações e mudanças do clima previstas para
estas regiões. Ainda, em um cenário nacional e regional, deve-se observar
a diversidade das características das regiões e biomas, devendo contemplar
aspectos geográficos, ocupação urbana, desenvolvimento econômico,
desenvolvimento cultural e índices de desenvolvimento humano (IDH). A
diversidade das regiões pode traçar diferentes panoramas e prioridades para
a delimitação das ações emergenciais a serem tomadas, influenciando no seu
nível de abrangência e detalhamento, seja local, regional ou nacional.
Em relação ao disposto na PNMC, importante destaque para a fixação
da competência comum em matéria climática, seja ela atribuída ao Poder
Público ou à sociedade em geral, estabelecendo-se o dever amplo de atuação
para a redução dos efeitos danosos ao sistema climático14. Neste sentido,
13. Desenvolvimento de uma base uma base de fatos para a componente adaptação do Plano
Nacional sobre Mudança do Clima. Recomendações para uma estratégia Nacional de
Adaptação. Fundação Getúlio Vargas.
14. Art. 3º A PNMC e as ações dela decorrentes, executadas sob a responsabilidade dos entes
políticos e dos órgãos da administração pública, observarão os princípios da precaução, da
prevenção, da participação cidadã, do desenvolvimento sustentável e o das responsabilidades
comuns, porém diferenciadas, este último no âmbito internacional, e, quanto às medidas a
serem adotadas na sua execução, será considerado o seguinte:
I - todos têm o dever de atuar, em benefício das presentes e futuras gerações, para a redução dos impactos
decorrentes das interferências antrópicas sobre o sistema climático;
(...)
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convém mencionar em matéria de governança climática, que a PNMC trata de
forma vertical a compatibilização de políticas públicas reguladas pelos estados
e municípios. Isto demonstra a clara participação dos entes e reconhecimento
de potenciais impactos das vulnerabilidades em níveis locais, tal como são os
municípios. Este princípio da governança climática demonstra a cooperação
no estabelecimento das políticas públicas, adotando-se critérios que visam
integrar as ações promovidas em âmbito estadual e municipal, sejam públicas
ou privadas.
Em destaque, outros dispositivos aparecem descrevendo a adaptação e
modelos de governança como medida essencial para a gestão da mudança do
clima, tal como art. 5º, III, IV e X15.

2.2 A ABORDAGEM DA LEI ESTADUAL 14.829/2009 –
POLÍTICA ESTADUAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE SANTA CATARINA
O Estado de Santa Catarina foi um dos pioneiros na federação em criar
uma política de mudanças climáticas (Lei Estadual 14.829/200916) e descrever
possíveis programas a serem implementados. A Lei da Política Estadual sobre
Mudanças Climáticas e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Santa
Catarina, Lei 14.829, de 11 de agosto de 2009, trouxe para o ordenamento
jurídico estadual o estabelecimento dos princípios e diretrizes para apoio a
uma política pública de mudança climática.
Em termos de governança do clima, a Lei inicia seu texto trazendo
dispositivo diverso do tratado na Lei Federal, pois, já no art. 1º, parágrafo
III - as medidas tomadas devem levar em consideração os diferentes contextos socioeconomicos de sua aplicação,
distribuir os ônus e encargos decorrentes entre os setores econômicos e as populações e comunidades interessadas
de modo equitativo e equilibrado e sopesar as responsabilidades individuais quanto à origem das fontes emissoras
e dos efeitos ocasionados sobre o clima;
15. Art. 5º São diretrizes da Política Nacional sobre Mudança do Clima:
I - os compromissos assumidos pelo Brasil na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
Mudança do Clima, no Protocolo de Quioto e nos demais documentos sobre mudança do
clima dos quais vier a ser signatário;
II - as ações de mitigação da mudança do clima em consonância com o desenvolvimento
sustentável, que sejam, sempre que possível, mensuráveis para sua adequada quantificação e
verificação a posteriori;
III - as medidas de adaptação para reduzir os efeitos adversos da mudança do clima e a
vulnerabilidade dos
sistemas ambiental, social e econômico;
IV - as estratégias integradas de mitigação e adaptação à mudança do clima nos âmbitos local,
regional e
nacional;
V - o estímulo e o apoio à participação dos governos federal, estadual, distrital e municipal,
assim como do setor produtivo, do meio acadêmico e da sociedade civil organizada, no
desenvolvimento e na execução de políticas, planos, programas e ações relacionados à mudança
do clima;
16. SANTA CATARINA. LEI Nº 14.829, DE 11 DE AGOSTO DE 2009. Disponível em: http://
leis.alesc.sc.gov.br/html/2009/14829_2009_lei.html Acesso em: 20 fev. 2021.
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único, dispõe que “os Municípios do Estado de Santa Catarina, ao desenvolver
e implementar suas políticas e planos sobre mudanças climáticas, o farão
em estrita observância ao disposto nesta Lei”. Em matéria de cooperação,
a Lei Estadual apenas trata, dentro dos princípios, o da cooperação nacional
e internacional, não fazendo menção explícita à cooperação com entes
municipais, como aludidos pela Lei Complementar 140/2011.
O tema adaptação aparece na lei estadual como diretriz para a política
estadual de mudança do clima, conforme tratado no art. 4º da Lei17. A
governança climática entre esferas do governo e cooperação interna também
se mostra balizadora da estrutura de articulação para a implementação de
mecanismos de adaptação e mitigação. Dentre os objetivos da Lei Estadual,
pode-se citar o da “criação e implementação de programas voltados à
adaptação adequada à mudança climática no Estado de Santa Catarina”18.
Dentre os destaques para o modelo de governança do clima, aos quais
se pode dar ênfase na legislação estadual, tem-se a proposta de criação do
PROGRAMA CATARINENSE DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E
COOPERAÇÃO PARA A MUNDANÇA CLIMÁTICA, sendo este o mais
próximo a adotar a preocupação com a temática da adaptação19.
No que tange ao modelo de adaptação aos efeitos das mudanças do
clima, a política pública estadual, a exemplo de outros estados da Federação,
ainda é incipiente, não detalhando os níveis de envolvimento e atividades a
serem desenvolvidas em regiões vulneráveis, com vistas a mitigar os efeitos
17. Art. 4º São diretrizes da Política Estadual sobre Mudanças Climáticas e Desenvolvimento
Sustentável de Santa Catarina:
I - os compromissos assumidos pelo Brasil na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
Mudança do Clima e no Protocolo de Quioto;
II - a promoção e implementação de mecanismos para o fomento de atividades e projetos no
território do Estado de Santa Catarina que visem à redução das emissões de gases de efeito
estufa;
III - a adoção de estratégias integradas de mitigação e adaptação adequada aos efeitos causados
pelas mudanças climáticas;
IV - a contribuição para o desenvolvimento sustentável do Estado e dos seus setores de
atividade, levando em consideração as peculiaridades locais, regionais e nacionais;
V - a promoção do desenvolvimento e a implementação, por parte de entidades públicas e
privadas, de sistemas e boas práticas de gestão e conservação ambiental;
18. Art. 5º São objetivos da Política Estadual sobre Mudanças Climáticas e Desenvolvimento
Sustentável de Santa Catarina:
(...)
III - a criação e implementação de programas voltados à adaptação adequada à mudança
climática no Estado de Santa Catarina;
19. Art. 12. Ao Programa Catarinense de Educação, Capacitação e Cooperação para a Mudança
Climática compreende:
I - a inclusão da temática de mudanças climáticas nos programas de educação ambiental
objetivando a conscientização e a mobilização da sociedade catarinense;
II - o treinamento e a capacitação humana e institucional;
III - a criação de oportunidades de treinamento no uso de tecnologias ambientalmente corretas;
IV - a promoção de acesso público às informações sobre a mudança do clima; e
V - a celebração de convênios e acordos objetivando a cooperação nacional e internacional
para atingir os fins previstos nesta Lei.
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das alterações climáticas. A avaliação local e regional da vulnerabilidade às
mudanças e às variações do clima indica que cada vez mais cedo medidas
de adaptação em escalas apropriadas serão essenciais. Um estudo realizado
por pesquisadores e técnicos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(INPE) e cientistas da UNICAMP, intitulado Vulnerabilidade das Megacidades
Brasileiras às Mudanças Climáticas: Região Metropolitana de São Paulo, buscou
identificar os principais cenários de risco e o grau de vulnerabilidade para
aquela região metropolitana, apontando ao final as medidas de adaptação
apropriadas para as seguintes áreas: (i) reavaliação dos planos urbanísticos;
(ii) adaptação dos sistemas de transporte; (iii) balanço hídrico e alterações
no regime hídrico da região; (iv) preservação e recomposição das áreas de
preservação permanente e matas ciliares da região. Este trabalho apresenta
modelos teóricos e científicos que podem servir de importante referencial
para a pesquisa.
Diferentemente de uma política pública de mitigação e redução das
emissões de gases de efeito estufa, a política de adaptação não pode ser
traçada de forma única para um território. Há diferenças regionais e aspectos
de vulnerabilidade que necessitam ser detalhados a níveis locais, que atinjam
o seu objetivo.
Ao analisar as ações desenvolvidas pelo Estado na ocorrência de eventos
climáticos extremos, pode-se perceber que as medidas adotadas são paliativas,
de remediação. Ações de adaptação a médio e longo prazo são inexistentes.
Os primeiros passos começaram a ser dados em 2008, por meio do Grupo
Técnico Científico, o GTC, criado pelo Governo do Estado de Santa Catarina
para estudar propostas de adaptação e redução de vulnerabilidades para a
Bacia do Itajaí, frente aos desastres ocorridos naquele ano.
O detalhamento e estruturação de políticas públicas de adaptação foi
contemplado em estudo publicado por aquele grupo, servindo atualmente de
referencial teórico para outras regiões do Estado.
A adaptação pode ser definida como uma série de respostas
aos impactos atuais e potenciais da mudança do clima,
com objetivo de minimizar possíveis danos e aproveitar as
oportunidades. A capacidade de adaptação de um sistema
depende basicamente de duas variáveis: a vulnerabilidade,
que é reflexo do grau de suscetibilidade do sistema para
lidar com os efeitos adversos da mudança do clima, e da
resiliência, ou seja, da habilidade do sistema em absorver
impactos preservando a mesma estrutura básica e os
mesmos meios de funcionamento. Em outras palavras,
quanto menores forem as vulnerabilidades de um sistema e
maior for a sua capacidade de auto-organização (resiliência),
melhores serão as condições de adaptação desse sistema
aos efeitos da mudança do clima.
As ações de adaptação – ao contrário da mitigação, que
tem seus resultados refletidos em níveis globais – são
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percebidas, normalmente, no local onde acontecem,
o que acaba conferindo à adaptação um elevado grau
de especificidade, dificultando que ações de adaptação
tomadas em determinado local sejam fielmente replicadas
em outras regiões do globo que possuem características
sócio-econômicas e ambientais distintas. O alvo de medidas
de adaptação varia de acordo com o método adotado e
pode se referir a um país inteiro, a um estado, município,
região, bacia hidrográfica. A escolha dessas medidas vai
depender dos impactos percebidos, das vulnerabilidades
(sócioeconômicas e climáticas) e das práticas (de adaptação)
já adotadas. De forma geral, as populações mais pobres
e com piores índices de desenvolvimento são as mais
vulneráveis à mudança do clima, a qual vem intensificar
problemas ambientais, sociais e econômicos já existentes.20

Em síntese, a definição jurídica dos modelos apropriados de exercício
da governança climática permite criar um referencial para se construir um
espaço de negociação capaz de envolver os setores público, privado e terceiro
setor na construção de políticas de adaptação e enfrentamento aos efeitos das
mudanças do clima capaz de ser implementada em diferentes regiões.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A regulação jurídico-normativa aliada à governança do clima permite
descrever políticas públicas de adaptação da mudança do clima. A inexistência
de regulamentação jurídica de políticas de adaptação pode gerar agravamento
dos sistemas sociais e econômicos nos cenários regionais.
A variável climática já é tema de legislações que regulamentam o assunto
em matéria nacional e estadual, também em âmbito de alguns municípios.
Estas legislações apresentam enfoque nas políticas públicas, descrevendo os
atores e tratando linhas mestras a serem formuladas em Planos Setoriais ou
Plano de Governo, que permitem a orientação para uma adaptação em matéria
climática. Como visto, as competências dos entes federativos para a atuação em
matéria do clima ainda se socorrem da competência constitucional ambiental,
trazendo certo caráter confuso na aplicação de competências legislativas, em
especial aos temas de mitigação e adaptação. Este último, conforme descrito
pela PNMC, detalha um modelo de competência e governança, baseado
na premissa da observância das políticas locais e regionais, ou seja, uma
verticalização do modelo de competência, ao mesmo tempo que também
passa a ser horizontalizado quando requer uma atuação conjunta.
Como demonstrado, a adaptação aos efeitos climáticos ainda prescinde
de um nível de detalhamento de informações científicas e metodológicas, assim
como de uma cooperação apropriada para o pleno exercício da governança
20. Desenvolvimento de uma base uma base de fatos para a componente adaptação do Plano
Nacional sobre Mudança do Clima. Metodologias para identificação e priorização de medidas
de Adaptação. Fundação Getúlio Vargas. Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces).
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climática. Os modelos científicos atuais apontam para alterações climáticas,
descrevendo cenários de impactos para diversos setores da economia e
sociedade em geral. Em que pesem estes setores estarem particularmente
vulneráveis às mudanças climáticas, é preciso cada vez mais integrar a
visão de adaptação às políticas setoriais, tornando-se um mecanismo de
desenvolvimento sustentável.
As políticas de adaptação servem como mecanismos de planejamento
territorial e econômico, ao mesmo tempo em que permitem uma abordagem
sistêmica e de interdependência dos atores da governança do clima. Em
síntese, a formulação de políticas públicas de adaptação requer um modelo
de governança transversal, com envolvimento de setores público, privado
e sociedade civil, dando-se ênfase aos setores públicos de planejamento e
políticas setoriais. A formulação de políticas deve incluir o reconhecimento
dos riscos climáticos, pulverizando-se a todos os níveis (locais, regionais,
sub-regionais, nacionais), servindo de base para a construção de Planos e
Programas que objetivam impor ações específicas e de planejamento para a
construção dos modelos de adaptação.
Assim, quando se trata do tema adaptação climática, há um desafio posto
com a edição da PNMC e das Políticas Estaduais, em especial nos governos
locais, emergindo uma necessária imposição de estratégias estaduais e regionais
de adaptação, tomando-se como princípio o caráter da transversalidade,
bem como a necessidade de adequado modelo de governança entre os mais
diversos atores e grupos sociais e econômicos, o que apresenta alto grau de
complexidade em termos de planejamento climático de adaptação.
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CAPÍTULO
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Fiscalização ambiental no exercício
da competência administrativa
e a nulidade do procedimento
sancionatório
GUILHERME M. DE CASTRO

INTRODUÇÃO
Há muito se observa na doutrina especializada em direito ambiental
que o tema mais discutido é, de longe, a competência e seu exercício pelos
entes federativos constitucionalmente definidos em 1988 e seus reflexos na
política ambiental.
E não é necessário muito esforço ou estudos aprofundados para a
compreensão e a contextualização, principalmente nos dias atuais em que se
observa que as questões em matéria de meio ambiente estão nos noticiários,
nas rodas de conversa, na academia, sendo tema de julgamento por vários
tribunais de justiça estaduais, pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ – e pelo
Supremo Tribunal Federal – STF.
Sem contar que, oportunamente, as questões envoltas ao meio ambiente
vêm sendo discutidas em nível global, por países, grupos econômicos,
organizações da sociedade civil etc.
Partindo das premissas sociais, é salutar que as questões ambientais
venham à tona e se apresentem aos olhos da sociedade que é o destinatário
maior do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo, conforme previsão no artigo 225 da Constituição Federal
de 1988 - CF/881.
O Direito Ambiental é um ramo do direito cujo objetivo é proteger
o meio ambiente, evitando danos a ele e, assim, garantir que ele permaneça
1.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: Texto constitucional de 05 de outubro de 1988.
Brasília, 05 de outubro de 1988. (www.planalto.gov.br). Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm Acesso em: 13 nov. 2020.
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saudável para as próximas gerações, por intermédio de um sistema normativo
com base na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional, regulando
seu uso por intermédio de instrumentos, a exemplo do licenciamento
ambiental, e punindo aqueles que infrinjam as normas regulamentadoras.
Não é à toa que se observa, em momentos de noticiamento de danos
ao meio ambiente, que o responsável responderá administrativa, civil e
criminalmente, por seus atos que forem tipificados em desacordo com a
legislação ambiental, seguindo a ordem constitucional de 1988.
A tônica do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA – criado
pela lei da Política Nacional de Meio Ambiente – PNMA – disposta na Lei
Federal n. 6.938/81, é reunir a União, Estados, Distrito Federal, Municípios
e Fundações instituídas pelo poder público, que tenham função de proteção
e melhoria da qualidade ambiental, para uma atuação entoada no exercício
de suas competências em matéria de meio ambiente, conforme definição no
artigo 23, inciso III, IV, VI e VII da CF/88.
No artigo 23 da CF/88 estão dispostas as competências administrativas
comuns ambientais entre os entes federativos, indicando que deve haver
atuação harmoniosa dentro do interesse local de cada ente, permitindo e
impondo deveres aos legitimados para que tomem providências, controlem,
gerenciem, tutelem, planejem, autorizem a utilização pelo homem, dos
recursos naturais.
E nesse sentido é que, para o devido e legal funcionamento do
arcabouço jurídico existente, os órgãos legitimados devem aplicar no exercício
de suas ações as regras materiais, procedimentais e princípios constitucionais
de outros ramos do direito, que não só o ambiental.
Até porque o Direito Ambiental não é um ramo que reúne sozinho
as regras para a sua execução, dependendo da observação do Direito
Constitucional, Administrativo, Penal, Tributário etc.
O não cumprimento, pelos órgãos integrantes do SISNAMA, das
normas que circundam a efetividade do direito ambiental coloca em xeque
as providências legais que possam ter sido adotadas no exercício de suas
competências, eis que podem conter vícios e, por consequência, serem
declaradas como nulas, quebrando toda uma cadeia de atos tomados para
resguardar o constitucional direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado.
Sem contar que a não observância dos primados legais permite a
criação de cenários de insegurança jurídica, contrário ao que preconiza o
texto constitucional, gerando situações que possibilitem discursos extremos
contra, ou a favor, da atuação dos órgãos ambientais.
Registra-se, em sede de ponderações introdutórias, que o presente artigo
tem por objeto a demonstração de que os órgãos ambientais, no exercício
da competência sancionatória comum, podem criar situações de insegurança
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jurídica ao não observarem ou cumprirem o regrado rito procedimental,
necessário à validação dos instrumentos de natureza sancionatória.
O descumprimento, ou melhor colocando, a não observação
dos comandos legais existentes nas normas que regulam o exercício da
competência comum administrativa, provoca efeitos graves no exercício das
ações para tutelar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o
que pode ser tão danoso quanto a infração ambiental cometida.
E isto deriva da simples equação: ato sancionatório nulo é igual a
permissão de perpetuação do dano ambiental que se busca punir.
Da mesma forma que a situação inversa também permite a perpetuação
de situação punitiva indevida, eis que, quando se fala em atuação que não se
dá nos termos do contido pelas normas ambientais, sua manutenção quebra
o primado constitucional da segurança jurídica.
Portanto, não raras vezes, estar-se-á diante de situações, derivadas da
própria natureza comum da competência discutida, em que haverá mais de um
órgão ambiental atuando sobre a situação danosa primariamente constatada e
agindo para interromper a continuidade dos impactos por intermédio do uso
de ferramentas e instrumentos sancionatórios.

1 DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA
EM MATÉRIA AMBIENTAL
A relevância do direito ambiental, desde a década de 1970, é notória na
sociedade, não só em razão do objeto de sua tutela, mas também em função do
regramento de comportamentos habituais que foram considerados contrários
ao objetivo de garantir a minimização dos impactos das ações humanas sobre
o meio ambiente, seja natural, artificial, cultural ou do trabalho.
Dita constatação é fundo de constantes registros pela doutrina
especializada, como pontua Vladimir Passos de Freitas2, ao escrever sobre em
sua obra “A Constituição Federal e a Efetividade das Normas Ambientais”, dizendo
que:
O Direito Ambiental, apesar da evolução que o assunto
vem experimentando nos últimos anos, não é totalmente
aceito, reluta-se em receber um ramo novo do Direito
Ambiental, mesmo sendo autônomo, é imaginar o Direito
Ambiental alheio ao Constitucional, ao Civil, ao Penal e ao
Administrativo.

A Constituição Federal de 1988, chamada de constituição cidadã,
dedicou capítulo exclusivo sobre as questões ambientais, mas, antes de
adentrar no tema, constituiu em seu texto um sistema harmônico de atuação
2.

FREITAS. Vladimir Passos de. A Constituição Federal e a Efetividade das Normas Ambientais. São
Paulo: Revista dos Tribunais. 2002. p. 28.
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entre os entes federados, esculpindo, no artigo 23, as competências comuns
para atuação da União, Estados e Municípios.
No artigo 23 da CF/88, estão listadas as habilidades ou capacidades, no
sentido de dever e poder, em que cada um dos entes federativos conseguirá,
de forma cooperada e compartilhada, observando a jurisdição de cada
um, efetivar a proteção constitucional ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado.
Em síntese, a execução das ações decorrentes da competência comum
e, pela própria dicção da lei da Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA,
ao estabelecer o SISNAMA, deverá ser no sentido de que ocorra a integração
das ações dos órgãos representativos de cada ente federativo, como forma de
ordenar uma atuação nas questões ambientais.
Todavia, mesmo havendo evidência na interpretação anotada, nem
sempre o texto constitucional foi observado à risca pelos órgãos integrantes
do SISNAMA, por diversos fatores, dos quais se destaca a “falta” de
regulamentação do artigo 23 da CF/88, que somente ocorreu em 2011, com
a promulgação da Lei Complementar n. 140 de 8 de dezembro daquele ano.
Como bem leciona José Afonso da Silva3, na obra Direito Ambiental
Constitucional, “Essa é uma competência mais voltada para a execução das diretrizes,
políticas e preceitos relativos à proteção ambiental”.
Talden Farias4, grande conhecedor do tema competência ambiental
administrativa, em recente e valorosa obra, em que debruça profundamente
sobre o tema, traz entendimento que merece ser abordado:
A competência administrativa em matéria ambiental
consiste na atribuição do Poder Executivo de proteger
o meio ambiente, colocando em prática os instrumentos
de comando e controle da Política Nacional do Meio
Ambiente. Isso diz respeito às atividades de fiscalização,
imposição de sanções administrativas e licenciamento
ambiental, que tem como base o poder de polícia e que são
considerados a espinha dorsal da atuação do Poder Público
nessa temática. [...] A repartição de competências é a forma
como a Carta Magna procura promover a harmonia entre
entes federativos, no intuito de identificar o papel que cada
um deve desempenhar. Por isso, ao delimitar as atribuições
e os limites de atuação das esferas públicas, a discussão
sobre competência diz respeito à essência do próprio
Estado federativo brasileiro, protegida pelo núcleo duro da
Constituição.

Até 2011, a métrica adotada pelos entes federativos, para a efetivação
de suas competências, eram dispostas na PNMA – Lei Federal n. 6.938/81,
3.
4.

SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. São Paulo: Malheiros. 7. Ed. 2009. p. 77
FARIAS. Talden. Competência Administrativa Ambiental: Fiscalização, Sanções e Licenciamento
Ambiental na Lei Complementar 140/2011. Rio de Janeiro: Lúmen Juris. 2020. p. 1
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e na Resolução CONAMA n. 237/1997, que integravam as questões afetas
ao interesse local e à abrangência dos impactos, como questão definidora da
competência e do respectivo ente para o seu desenvolvimento.
A não regulação direta do artigo 23 da CF/88 trouxe inúmeros
casos conflituosos que foram levados aos tribunais para a pacificação e
acabou por proporcionar uma série de precedentes que levaram o legislador
infraconstitucional federal a editar a Lei Complementar n. 140/2011, que fixou
normas para a cooperação entre os entes federados nas ações administrativas
decorrentes do exercício da competência comum.
A LC 140/2011 é a baliza para a o ordenamento jurídico pátrio, é a
norma, após a CF/88, que mais deve ser observada e considerada pelos entes
federados quando do exercício das ações derivadas do artigo 23.
Sua relevância é tamanha que é considerada por muitos doutrinadores
de importância na área de Direito Ambiental, a exemplo de Alexandre
Waltrick Rates5, que assim versou sobre o tema:
A Lei Complementar n. 140/2011 é um marco no
ordenamento jurídico brasileiro, na medida em que
proporcionou a cooperação dos órgãos ambientais nas ações
administrativas relacionadas a proteção do meio ambiente.
Um dos principais destaques da norma é a definição de
critérios de cooperação entre entes, especialmente no
licenciamento ambiental, podendo o mesmo ser executado
pelos Municípios, Estados, Distrito Federal e a União.

A LC 140/2011 é para o ordenamento jurídico ambiental a bússola, o
instrumento norteador e consolidador da função de cada um dos órgãos que
compõem o SISNAMA, veio para dar segurança jurídica ao papel de cada
um dos entes federados no exercício e desenvolvimento dos instrumentos e
ferramentas dispostos na legislação ambiental.
Na LC 140/2011, há a indicação das competências de cada ente, em
que, no artigo 7º, estão previstas as competências administrativas da União;
no Artigo 8º, as competências administrativas dos Estados membros e, no
artigo 9º, as competências administrativas dos Municípios.
Em função da natureza jurídica do Distrito Federal, o artigo 10 da
LC 140/2011 indica que suas competências administrativas serão àquelas
previstas nos artigos 8º e 9º.
Em termos tais, a competência administrativa ambiental, prevista
no artigo 23 da CF/88 e regulada pela LC 140/2011, tem os contornos
constitucionais e infraconstitucionais a permitir que os órgãos do poder
executivo de cada um dos entes federados compreendam seu papel no exercício
de suas funções, observando o SISNAMA, a teor do que prega o artigo 6º
5.

RATES. Alexandre Waltrick Rates. O Licenciamento Ambiental nos Municípios Catarinenses como
Instrumento Efetivo para a Boa Gestão dos Recursos do Meio Ambiente. Florianópolis: Habitus. 2020.
p. 63
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da PNMA e permitindo, dentro de cada jurisdição, uma atuação cooperada,
harmoniosa, a proporcionar aos administrados a segura compreensão de
quem e para quem deverá recorrer para o exercício do constitucional direito
previsto no art. 225 da CF/88.

2 DA COMPETÊNCIA SANCIONATÓRIA
ORIGINÁRIA E SUPLETIVA

–

ATUAÇÃO

Imiscuído nas competências previstas no artigo 23 da CF/88 e na
LC 140/2011, está o instrumento previsto no inciso IX do artigo 9º da
PNMA, para a aplicação de penalidades disciplinares ou compensatórias ao
não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou à correção da
degradação ambiental. Ou seja, aquele que agir de forma a causar dano ao meio
ambiente poderá ser penalizado com a aplicação de sanções administrativas, a
exemplo das multas, embargos, demolição, apreensão de bens etc.
Em verdade, está-se diante do poder de polícia da Administração
Pública, cuja objetivo é limitar ou disciplinar um direito, regulando sua prática
ou sua abstenção como forma de preservar o interesse público.
Curt Trennepohl6, Terence Trennepohl e Natascha Trennepohl trazem
compreensão clara e didática em consagrada obra a respeito do exercício do
poder de polícia nas infrações administrativas, dizendo que:
A penalidade administrativa é imposta pelo Estado,
no exercício do seu poder de polícia. Sua aplicação pela
autoridade competente é obrigatória, não facultando
discricionariedade para o agente público aplicá-la ou não.
Não existe a vontade do administrador e sim a vontade da
lei, sendo obrigação do primeiro aplica a pena na proporção
estipulada pela segunda.

O exercício do poder de polícia, ao ser materializado nos atos
administrativos, deve referendar o comando normativo existente, ou seja,
precisa ser concretizado nos termos próprios que a lei coloca.
Da mesma forma que o exercício da competência deve ser nos exatos
termos previstos na legislação. E isto, em razão de serem atos administrativos
que devem respeitar o princípio da legalidade, posto no arrigo 37 da CF/88.
Daí que, no presente artigo, torna-se indispensável compreender que
a competência administrativa em matéria ambiental pode ser originária ou
supletiva.
Originária será a competência exercida pelo ente federado sempre que
este funcionar estritamente dentro do previsto na LC 140/2011, a exemplo de
um ente estadual que licencia e fiscalize empreendimento que se faça instalar
em uma Unidade de Conservação Estadual – art. 8º, XV da LC/240/2011.
6.

TRENNEPOHL. Curt. Trennephol Terence. Trennepohl. Natascha. Infrações Ambientais.
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E será supletiva, quando ocorra a atuação de um ente federativo em
caráter de urgência, seja perante a constatação de um dano ambiental ou pela
inércia do órgão competente.
Todavia, ambas as formas têm limites pregados na própria LC 140/2011
e, para a sua consolidação, há a necessidade de conversas, de comunicações
formais entre os órgãos, como propriamente preconiza o SISNAMA, para que
se tenha a consolidação da atuação, nos estritos temos regulados, revestindo
os atos e providências de legalidade e segurança jurídica na construção de
decisões sólidas e robustas.
Apesar das infrações administrativas estarem dispostas no Decreto
Federal n. 6.514/2008, que também regula o processo administrativo federal
para a apuração das infrações, assim como nos Estados-Membros, a exemplo
de Minas Gerais que traz as infrações administrativas no Decreto Estadual n.
47.383/2018, deve ser observada a competência administrativa para que cada
órgão componente do SISNAMA exerça sua função dentro de sua jurisdição.
A atuação supletiva decorrerá de dois fatores: a ocorrência de
degradação da qualidade ambiental que requeira providência urgente ou da
inércia do órgão ambiental competente que, diante da situação apresentada,
não tomou qualquer providência.
E mesmo diante da atuação supletiva, mesmo ocorrendo a inércia
do órgão que, por obrigação originária deveria ter adotado providência,
deverá o órgão que agiu formalizar comunicado ao então órgão competente
originariamente, dando conta de quais providências foram tomadas.
Em regra, esta comunicação tem por objetivo dar conhecimento ao
órgão competente originariamente, pelo órgão com atuação supletiva, sobre
a providência adotada perante o cenário de urgência ou de inércia, para que
haja uma “assunção” da situação por aquele que tem o dever primário de
funcionar, como regulado pela CF/88 e regrado na LC 140/2011.
No artigo 17 da LC 140/2011, há o regramento do exercício da
competência sancionatória que indica que a competência originária para
lavrar auto de infração e instaurar processo administrativo para apuração
de infrações à legislação ambiental será daquele ente responsável pelo
licenciamento ou autorização ambiental.
Já no §2º do mesmo artigo, há comando normativo esclarecendo
a situação e permitindo a atuação, ou seja, o exercício da competência
sancionatória de forma supletiva, nos casos de iminência ou ocorrência de
degradação da qualidade ambiental.
Na parte final do §2º do artigo 17 da LC 140/2011, há a inclusão de
comportamento obrigatório ao órgão que atue de forma suplementar que
deverá, quando atuar em casos de ocorrência ou iminência de degradação
ambiental, comunicar o órgão originariamente competente quanto às
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providências tomadas (auto de infração lavrado, embargo de atividade,
apreensão de bens etc.).
Assim, além do exercício da competência sancionatória ser condicionado
a uma forma, prevista na legislação ambiental e administrativa, o exercício da
competência sancionatória supletiva é dependente de uma providência para,
diga-se, sua validação futura, seja para a continuidade procedimental e material
ou para a sua conclusão e assunção pelo órgão originariamente competente.
E isto se extrai do artigo 23 da CF/88 e da clara letra da LC 140/2011,
além dos constitucionais princípios de direito administrativo para a validade
do ato administrativo.

3 DO RITO PROCEDIMENTAL SANCIONATÓRIO E SUA
NULIDADE QUANDO NÃO OBSERVADA A COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA
A compreensão do processo na concretização e efetivação do direito
material é indispensável para que as normas tenham condição de atingir seu
objetivo finalístico em tutelar determinado bem ou garantir direitos.
Não é possível compreender o direito ambiental sem que se possa
conhecer os ritos para a válida efetivação do exercício das ações de controle
e sanção por intermédio dos instrumentos dispostos na legislação ambiental.
Ou seja, não há como dissociar, por exemplo, o instrumento licenciamento
ambiental do rito de procedimentos do licenciamento, das etapas prévia,
de instalação e de operação. Da mesma forma que não é possível aplicar
pena de multa simples ou diária, sem que ocorra a formalização do processo
administrativo sancionatório em que estará a defesa, análises técnicas, provas,
julgamento, recursos etc., até que ocorra a impossibilidade de discussão
administrativa, o trânsito em Julgado.
O saudoso ex-Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do
Espírito Santo, Willian Couto Gonçalves7, na obra Introdução a Filosofia do
Direito Processual, registrou com maestria a função do processo:
O processo é, então, imprescindível à jurisdição que ele
operacionaliza, restringe, materializa, fazendo-a efetiva
na práxis, especifica e eficaz, por isso, é instrumento
operacionalizador e garantidor da jurisdição. É o
instrumento pelo qual, por meio do exercício do direito
de pretensão e petição, se tira a jurisdição da sua etapa
genérica, abstrata, restringindo-a e materializando-a por
intermédio dos atos que o formam.

7.

GONÇALVES. Willian Couto. Uma Introdução à Filosofia do Direito Processual. Estudos sobre
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Janeiro: Lúmen Juris. 2005, p.129.
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Neste iter, resta compreendido que o direito ambiental, que tem
derivação do direito público, para que se faça valer (por intermédio da atuação
do poder público personificado nos órgãos ambientais competentes), utilizará
das ferramentas e instrumentos dispostos na legislação, operacionalizadas no
bojo de um processo, com definição de atos, caminhos, atores e decisões, que
criarão entendimento de natureza sancionatória.
E como processo administrativo, o processo sancionatório obedece aos
conceitos advindos de outros ramos do direito, como o administrativo, o civil,
processual etc., isso tudo, para que haja a materialização dos instrumentos
previstos nas normas de Direito Ambiental.
Para melhor compreensão do processo administrativo nas questões
ambientais, é importante conhecer o que ensina Pedro de Menezes Niebuhr8,
ao tratar o tema na obra Processo Administrativo Ambiental:
A atividade administrativa, inclusive e especialmente
àquela atinente à proteção do ambiente, não se concretiza
espontaneamente, não surge a partir de um “passe de
mágica”. Assim como também não existem decisões
“one shot”, ou seja, no Estado de Direito as decisões
administrativas “não brotam da cabeça de nenhum déspota
iluminado”, como refere PEREIRA DA SILVA. Elas se
desenvolvem por meio de processos administrativos (ou
procedimentos, segundo a doutrina estrangeira), imposição
que é justamente a marca distintiva da atuação do Poder
Público em comparação com a atuação privada.

Por sua vez, os atos administrativos que derivam do processo
administrativo sancionatório devem respeitar e cumprir todos os ditames
prescritos na legislação, desde questões que comprovem a materialidade da
conduta, quanto as etapas procedimentais, processuais.
Se realizado algum ato contrário ao que preceitua a norma ou não
cumprida ou respeitada determinada fase, o ato será viciado e o vício,
decorrente do ato administrativo praticado sem a observação dos pressupostos
para a validade do ato administrativo, será intransponível.
Para que isso não ocorra, os princípios basilares da Administração
Pública, como os da legalidade, motivação e do devido processo legal, devem
se fazer previstos e constituídos nos atos e providências de impulsionamento
do processo administrativo sancionatório; ademais, é o que prega a Lei Federal
n. 4.717/65, que regula a Ação Popular, nas alíneas a, b, c, d e e do artigo 2º.
Mesmo sendo notório que o processo administrativo sancionatório,
enquanto instrumento concretizador do ato administrativo, por via direta
deva respeitar os princípios administrativos da legalidade, motivação, devido

8.

NIEBUHR. Pedro de Menezes. Processo Administrativo Ambiental. Teoria, modalidades e aspectos
controvertidos. Rio de Janeiro: Lúmen Juris. 2017. p. 29.
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processo legal etc., nem sempre se observa isso na prática, na realização das
funções pelos órgãos ambientais.
E isso importa na ocorrência de nulidades dentro dos procedimentos
administrativos e na ineficácia de fiscalizações e outras ações do órgão
ambiental, quando do enfrentamento de situações de infração ou danosas à
qualidade do meio ambiente.
Assim, o mérito administrativo, o direito material, o ato administrativo,
para a sua valia, devem andar de mãos dadas com o devido processo legal,
com o rigor procedimental, como mostra Marcio Berto Alexandrino Oliveira9,
ao afirmar que “A finalidade do ato administrativo consistente na satisfação
ou cumprimento do interesse público, bem como o atendimento ao fim
específico para o qual fora criado”.
Do todo então apontado, é perfeitamente aplicável ao processo
administrativo sancionatório por infrações ao meio ambiente todo o
arcabouço legal derivado da legislação administrativa, o que demonstra que
o processo deve seguir todas as providências previstas não só na legislação
ambiental e, caso não cumpra o que está previsto nas normas, o processo
restará viciado e, portanto, de nulidade passível de declaração.
No que concerne à legislação ambiental, a partir dos estudos e critérios
de elegibilidade para a confirmação da competência para atuação dos órgãos
ambientais, há providência na LC 140/2011, a qual, em situações de atuação
supletiva, deve ser observada como pressuposto de validade do ato e até
para a convalidação da competência supletiva, a permitir a continuidade da
persecução infracional instaurada.
No §2º do artigo 17 da LC 140/2011, há comando normativo,
obrigacional ao órgão ambiental que atue supletivamente (nos casos previstos
no caput), de COMUNICAR o órgão competente originariamente, na
primeira oportunidade após desferir os atos que compreender cabíveis para
o enfrentamento da situação de degradação da qualidade ambiental. Isso
como forma de garantir que a competência constitucional administrativa seja
concretizada e executada por aquele que tem originariamente a previsão legal
para atuar.
Assim, o ato administrativo deflagrado pelo órgão ambiental que
atue no exercício da competência de forma supletiva deverá, como modo
de validação, de atendimento aos pressupostos, ser noticiado ao órgão com
competência originária para agir.
Na prática, suponha-se que o órgão federal se depare com lançamento
de efluentes de uma indústria em um recurso hídrico, indústria esta licenciada
pelo órgão ambiental estadual, e lavre um Auto de Infração aplicando
9.

OLIVEIRA. Marcio Berto Alexandrino. MALTA. Allan Toledo. Pereira. Layon Nícolas Dias.
A Defesa do Agente Público na Ação de Improbidade Administrativa. Rio de Janeiro: Lúmen Juris.
2020. 2. Ed. P. 57

ALEXANDRE BURMANN
PAULO DE BESSA ANTUNES

365

multa simples e determinando a suspensão do funcionamento da indústria
até a regularização do lançamento (situação de ocorrência de degradação
da qualidade ambiental); assim que lavrado o auto de multa, neste caso
exemplificativo, o órgão ambiental federal, deverá comunicar o órgão
ambiental estadual que realizou o licenciamento ambiental.
O órgão ambiental estadual, por sua vez, ao receber o comunicado,
poderá assumir a situação e informar ao órgão federal que adotará todas
as medidas cabíveis, aplicando multas e demais medidas acessórias - §3º do
artigo 17 da LC 140/2011 – ou até manifestar que compreende não haver
degradação ou outra infração ambiental.
Não se adentra aqui no mérito da decisão administrativa do órgão com
competência originária ou do órgão com competência supletiva, mas sim
na obrigatoriedade de que a comunicação ocorra, enquanto pressuposto de
validade do ato.
O já citado advogado Talden Farias10, na oportuna e didática obra sobre
a competência administrativa ambiental, vem de modo certeiro manifestar-se
sobre a obrigatoriedade da comunicação em casos como o comentado:
Não obstante, se identificar alguma infração administrativa,
o órgão fiscalizador deve impor a sanção administrativa
correspondente na primeira hipótese, e fazer a comunicação
ao órgão licenciador solicitando providências na segunda.
[...] Isso significa que o auto de infração lavrado valerá
apenas até que o órgão responsável pelo licenciamento
ambiental tome posição em relação à penalidade aplicada,
seja ele mesmo lavrando seu auto de infração, seja atestando
a legalidade da atividade autuada, de maneira que há uma
prevalência das sanções aplicadas pelo órgão licenciador,
entendimento que o STF apontou no STA n. 286/BA

Com a mesma maestria ao abordar o assunto, o consagrado jurista
ambiental, Eduardo Fortunato Bim11, em sua rica obra sobre licenciamento
ambiental, também traz opulenta manifestação:
Pode ocorrer de serem necessárias medias urgentes par
evitar a iminência ou ocorrência de degradação da qualidade
ambiental. Nesses casos, o ente federativo não competente
para licenciar ou autorizar “deverá determinar medias
para evitá-la. Fazer cessá-la ou mitigá-la, comunicando
imediatamente ao órgão competente para as providências
cabíveis” (LC n. 140/2011, art. 17, §2º). Essas medidas,
caso não percam o objeto com o tempo, serão substituídas
pelas adotadas pelo ente competente, se já não tiverem
exaurido seu efeito (v. g., demolição).

10. FARIAS. Talden. Competência Administrativa Ambiental: Fiscalização, Sanções e Licenciamento
Ambiental na Lei Complementar 140/2011. Rio de Janeiro: Lúmen Juris. 2020. p. 65.
11. BIM. Eduardo Fortunato. Licenciamento Ambiental. 5ª Ed. Fórum, Belo Horizonte, 2020. p. 93
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Também assim compreendem os advogados especializados em
Direito Ambiental, Luiz Gustavo Bezerra12 e Gedham Medeiros Gomes, ao
abordarem diretamente a questão:
Caso seja um órgão não licenciador a constatar uma
infração administrativa que não implique em perigo de
dano imediato ou iminente ao meio ambiente, caberá
a este órgão, nos exatos termos do parágrafo primeiro
do artigo 17, comunicar o órgão licenciador a respeito
da infração, para que este sim, respaldado por sua
competência para lavrar auto de infração, possa tomar as
medidas sancionatórias cabíveis (imposição de sanções
administrativas propriamente ditas).

Das citações realizadas, pode-se concluir que o dever comportamental
do órgão ambiental que agir em sede de competência suplementar é de tomar
medidas de caráter fiscalizatório, mas deverá comunicar imediatamente o órgão
competente para que este tome frente à competência constitucional do artigo 23,
regulada pela LC 140/11, prevalecendo o comando constitucional.
A não realização da comunicação prevista no artigo 17, §2º da LC
140/11, traz vício no ato que, em razão de sua essência, sua vinculação, em
razão de se estar inserido no rito processual administrativo sancionatório,
acaba por macular o procedimento processual, por lograr na concussão de
uma nulidade, na violação ao Constitucional Princípio do Devido Processo
Legal, bem como no desrespeito aos constitucionais princípios do artigo 37
da CF/88.
O Superior Tribunal de Justiça – STJ -, já sob a vigência da LC 140/2011,
enfrentou o tema e compreendeu que a providência sancionatória adotada
pelo órgão ambiental que agiu no exercício da competência administrativa
sancionatória suplementar era ilegal, devendo prevalecer a compreensão do
órgão ambiental originário.
Isso se deu no julgamento do RMS n. 41.551/MA, de relatoria do
Exmo. Sr. Ministro Benedito Gonçalves, como abaixo transcrito:
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
LICENÇA
AMBIENTAL.
CONSTRUÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO
DE ENERGIA ENTRE OS ESTADOS DO PARÁ
E MARANHÃO. OBRAS COM SIGNIFICATIVO
IMPACTO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA PARA
EXPEDIÇÃO
DA
LICENÇA
AMBIENTAL
PERTENCENTE AO IBAMA. ANULAÇÃO DO AUTO
DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE INTERDIÇÃO
DAS OBRAS EXARADO PELO ÓRGÃO ESTADUAL
DO MARANHÃO - GEMARN. 1. Recurso ordinário no
12. BEZERRA. Luiz Gustavo. GOMES. Gedham Medeiros. Lei Complementar n. 140/2011 e
Fiscalização Ambiental: o delineamento do sancionador Primário. Revista de Direito da Cidade,
Rio de Janeiro, Volume 9, n. 4, 2017, p.179.

367

ALEXANDRE BURMANN
PAULO DE BESSA ANTUNES

qual se discute a legalidade do auto de infração e do termo
de interdição de obra de transmissão de energia localizada
entre os Estados do Pará e do Maranhão, exarado pelo
órgão estadual de proteção ambiental do Maranhão GEMARN, sob o argumento que a licença ambiental
expedida pelo IBAMA seria inválida, por ser daquele ente
estadual a competência exclusiva para expedição de tal. 2.
Compete, originalmente, ao IBAMA a expedição de licença
ambiental para a execução de obras e empreendimentos que
se localizam ou se desenvolvem em dois ou mais estados
ou cujos impactos ambientais ultrapassem os limites
territoriais de um ou mais estados da federação. Inteligência
do art. 10, § 4º, da Lei n. 6.938/81, com as alterações
feita pela Lei n. 12.856/2013; da Resolução 237/97 do
CONAMA e da LC 140/2011. 3. Ilegalidade do auto de
infração e do termo de interdição da obra expedidos pelo
órgão estadual de proteção do meio ambiente do Estado do
Maranhão - GEMARN. 4. Recurso ordinário provido para
conceder a. (RMS 41.551/MA, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
22/04/2014, DJe 27/05/2014)

Com as questões postas, fruto de reflexão com base no texto
constitucional e na norma que regula o exercício da competência
administrativa, ou comum em matéria ambiental, prevista no artigo 23 da
CF/88, especificamente nos incisos III, VI e VIII, com lastro nos princípios
de direito administrativo, é possível demonstrar que o dever material e
processual contido no artigo 17 da LC 140/2011, em seu §2º, enquanto ato
jurídico, senão observado pelo órgão que atue supletivamente, importará na
nulidade do procedimento e até do auto de infração ou de outra providência
sancionatória realizada.
Isso como forma de controlar o exercício da competência originária,
que prevalecerá a teor do critério infraconstitucional lastreado no artigo 17
da LC 140/2011.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos fatos e fundamentos compilados, em que se buscou
digressão alinhada ao que reza o texto constitucional de 1988, sob a ótica do
que preconiza o direito ambiental, um ramo do direito em franca maturação,
verificou-se que os órgãos ambientais que compõem o SISNAMA devem
observar sua competência para atuação sempre que presentes situações de
natureza licenciatória ou autorizativa e sancionatórias.
Todavia, ante a natureza do constitucional direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, como posto no artigo 225 da CF/88, os casos de
iminente ou de ocorrência de degradação da qualidade ambiental requerem
providências urgentes e, para isso, admitem atuação supletiva.
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Entretanto, os casos de atuação supletiva requerem comportamento
ativo do órgão que atuou, no sentido de comunicar o órgão competente
originariamente para realizar o licenciamento ambiental da atividade, como
forma de garantir a efetividade da competência comum, ou administrativa,
prevista no texto constitucional do artigo 23 da CF/88 e nos artigos 7º, 8º e
9º da LC 140/2011, a depender do caso.
Não havendo a comunicação prevista no artigo 17, §2º da LC
140/2011, a providência administrativa sancionatória (auto de infração,
embargos, apreensão de bens etc.), tomada pelo órgão ambiental no exercício
da competência suplementar, que deu início ao processo administrativo
sancionatório, enquanto ato administrativo, estará em desacordo com seu
pressuposto de validade.
Estando o ato administrativo em desacordo com os pressupostos de
validade, via de regra, estará desrespeitando os princípios administrativos,
destacando-se o da legalidade e do devido processo legal e, consequentemente,
terá um vício.
Ato administrativo viciado é nulo e, assim, deve ser declarado pela
Administração Pública na primeira oportunidade que tiver conhecimento,
seja de ofício ou por provocação do administrado. No presente caso, o ato
administrativo referido é de natureza sancionatória, tomado pelo órgão
ambiental no exercício da competência suplementar, podendo ser um auto
de infração, mas, não sendo constituído da providência indicada no artigo 17,
§2º da LC 140/2011, será nulo.
Nulo também serão todos os procedimentos administrativos após
o momento de não realização da comunicação, que também deverá ser
declarada pela Administração Pública no momento que tiver conhecimento
ou após provocação do interessado.
O respeito às normas ambientais adere ao acatamento das normas
administrativas, cíveis, tributárias, penais etc., como forma de permitir a
realização, consolidação e efetivação dos atos necessários à materialização
de todo o arcabouço jurídico existente para o comando e controle estatal das
ações, por intermédio dos instrumentos previstos no artigo 6º da Política
Nacional do Meio Ambiente.
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Saneamento básico em regiões
metropolitanas: desafios e
alternativas
JÉSSICA LOPES FERREIRA BERTOTTI

INTRODUÇÃO
Tem-se ainda hoje inúmeros municípios brasileiros com a
implementação de um sistema de esgotamento sanitário precário. Infelizmente
a implementação de tal sistema é por vezes muito onerosa aos Municípios,
ainda mais quando se fala de cidades que cresceram desordenadamente e sem
planejamento urbanístico pré-definido.
Em muitas regiões do Brasil a situação é caótica. Tendo em vista esse
cenário, obteve-se o seguinte problema de pesquisa: O Saneamento Básico é um
tema de interesse local ou regional em regiões definidas como metropolitanas?
O objetivo geral foi estabelecer uma discussão relacionada ao Saneamento
Básico e o dever de implementação deste pelos Entes Federados.
Com relação ao referencial metodológico, partiu-se do método indutivo
com a aplicação das técnicas do referente e fichamento.

1 PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
Observa-se que a Problemática do Saneamento básico envolve muitos
atores, mas os diretamente afetados são os Municípios, que têm contato
diuturno com tal temática e são, por meio de Ações Civis Públicas, obrigados
a executar, em prazos muitas vezes inexíguos, toda a implementação do
sistema, que, além de caro, envolve inúmeros fatores de ordem de alocação,
possibilidade versus necessidade.
Por saneamento básico, de acordo com a Lei 11.445/071, entendese o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de
1.

BRASIL. LEI Nº 11.445, DE 5 DE JANEIRO DE 2007. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br. Acesso em: 20 nov. 2020.
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abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.
Quando, por meio de Ações Civis Públicas, o Judiciário impõe que
o Ente Municipal efetue implementação integral do saneamento básico em
sua territorialidade, fere o princípio constitucional da autonomia municipal,
extraído da combinação dos art. 1°, 18 e 30, da Constituição Federal2,
porquanto, além de representar intervenção do Poder Judiciário, ainda impõe
despesas aos Municípios.
Faz-se necessário estabelecer aqui uma distinção, esclarecer o que é
autonomia, diferenciando-a do que seria a soberania, assim, tem-se o conceito
de Silva3, para quem autonomia é:
a capacidade de agir dentro de círculo preestabelecido,
como se nota pelos artigos 25, 29 e 32 que a reconhecem
aos Estados, Municípios e Distrito Federal, respeitados os
princípios estabelecidos na Constituição. É, pois, poder
limitado e circunscrito e é nisso que se verifica o equilíbrio
da federação, todos autônomos nos termos da Constituição
(art. 18).

Cunha Junior4 complementa afirmando que “a autonomia municipal
se encontra constitucionalmente garantida nos arts. 29 e 30 da Constituição
Federal”, assim, o art. 30, inciso I, informa que o Município possui competência
para legislar sobre assuntos de interesse local, ou seja, assuntos que o Município
entendem ser de seu interesse. A autonomia municipal, segundo Aguiar5, é a
faculdade que o Município tem, assegurada pela Constituição da República,
de auto-organizar-se politicamente, por meio de lei própria, de autogovernarse, sobre assuntos de interesse local e de autoadministrar-se, gerindo seus
próprios negócios e dispondo livremente sobre eles, respeitados o sistema
constitucional das competências e as restrições que a mesma Constituição lhe
impõe6.
Ao Poder Executivo, entende-se que cabe a conveniência e a
oportunidade de realizar atos de administração. O Poder Judiciário não pode,
sob o argumento de que está protegendo direitos coletivos, ordenar que tais
realizações sejam consumadas sob pena de se estar ferindo a esse Princípio
Constitucional.
2.
3.
4.
5.
6.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado
Federal: Centro Gráfico, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicao.htm Acesso em: nov. 2020.
SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 30 ed. São Paulo: Malheiros, 2019, p.
484.
CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 3 ed. Salvador: Podivm: 2009, p.
876.
AGUIAR, Joaquim Castro. Competência e Autonomia dos Municípios na Nova Constituição. Rio de
Janeiro: Forense, 1993, p. 41.
AGUIAR, Joaquim Castro. Competência e Autonomia dos Municípios na Nova Constituição. Rio de
Janeiro: Forense, 1993, p. 41.
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Sendo assim, o referido princípio é mais que uma norma, referida
autonomia constitui um princípio constitucional, categoria esta superior à da
norma.
Já a soberania, esta representa um poder incontrolável do Estado, ao
qual nenhum outro poderá se opor. Por fim, deixa-se claro que, na autonomia,
existe a possibilidade de intervenção de outro ente (Estado ou União, no
caso dos Municípios), já na soberania, não há esse espaço, pois somente a
Nação é soberana, noutras palavras, a soberania é poder originário enquanto
a autonomia constitui um poder derivado.
As obrigações de fazer, permitidas pela ação civil pública, não têm
força de quebrar a harmonia e independência dos Poderes.
O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário está
vinculado a perseguir a atuação do agente público em campo de obediência
aos princípios da legalidade, da moralidade, da eficiência, da finalidade, da
impessoalidade e, em algumas situações excepcionais, o controle do mérito.
As atividades de realização dos fatos concretos pela Administração
dependem de dotações orçamentárias prévias e do programa de prioridades
estabelecidos pelos seus governantes. Não cabe ao Poder Judiciário, portanto,
determinar despesas ao Município, inclusive determinando contratação de
pessoal, quando inexiste dotação orçamentária tal.
Em conformidade com a CRFB de 1988, em seu art. 1º, como
já mencionado, observa-se que os Municípios também formam a união
indissolúvel da República Federativa do Brasil, levando assim a condição do
município a integrante da Federação.
Ademais, avançando, tem-se que o princípio da separação dos
poderes está assegurado no art. 2º da Constituição Federal, o qual é um dos
alicerces fundamentais do Estado Democrático de Direito, quando prevê
a independência e a harmonia entre os poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário. Leia-se: “Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos
entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”7.
Entende-se que o comando relacionado, no art. 2º da Constituição
Federal de 1988, que consagra o princípio da Separação dos Poderes, não é
absoluto, permitindo interferências recíprocas entre os Poderes no sentido de
complementarem a sua atuação.

2 PRINCÍPIO DA DISCRICIONARIEDADE ADMNISTRATIVA
Ainda que se possa invocar a defesa do ambiente seguro e a flagrante
necessidade de medidas assecuratórias de uma melhor estruturação e
7.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado
Federal: Centro Gráfico, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicao.htm Acesso em: nov. 2020.
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efetivação nas políticas de saneamento básico realizadas no Brasil, trata-se de
problema secular e de solução bastante complexa, há que se ponderar, ainda
no campo jurídico, como deve ser efetivado.
É por isso que não é absoluta quanto à impossibilidade
de interferência na discricionariedade administrativa.
Porém, diferentemente do caso dos autos, as interferências
admitidas são pontuais, em casos concretos (TJSC, Agravo
de Instrumento n. 4007713-56.2016.8.24.0000, de São
José, rel. Des. Ronei Danielli, Terceira Câmara de Direito
Público, j. 10-04-2018).

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello8, a discricionariedade é
fundamentada em quatro elementos: a) Liberdade para adequação das normas
e atos administrativos ao caso concreto; b) Regulação da decisão sobre o que
não pode ser previsto especificamente; c) Impossibilidade de supressão da
discricionariedade; d) Impossibilidade de negar a discricionariedade.
O ordenamento jurídico não pode prever todas as hipóteses para
a aplicação do processo de subsunção da norma. De fato, este é um dos
principais originadores das chamadas lacunas da lei.
Na vida prática, são grandes as particularidades dos casos concretos.
Dessa forma, seria equivocado ater-se à rigidez das normas, pois seriam
incoerentes com a sua aplicabilidade. Por essa razão, o legislador opta por
previsões mais genéricas, por meio de conceitos jurídicos indeterminados,
passíveis de determinação na esfera prática.
Portanto, cabe ao agente público interpretar, pelo que considera
apropriado, considerando os critérios e condições dos atos discricionários,
bem como as previsões legais.
Lembra-se que aqui da temática discutida, a discricionariedade inserese no fato de que para a implementação do sistema de esgotamento sanitário
em cidades já concebidas há a necessidade de aporte financeiro alto.
Por conta disso, a Administração Pública Municipal opta, então, por
fracionar essas áreas e atender aos poucos essa demanda, não cabendo
ao Judiciário determinar de modo diverso, sob pena de ferir o equilíbrio
financeiro Municipal.

3 PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL
O princípio da reserva do possível passou a ser aplicado em diversos
países com o objetivo de limitar exigências em prol dos direitos fundamentais,
levando em consideração a conformidade financeira do Estado, sua possível
adequação e a necessidade do pedido, com critério proporcional.
8.

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade e controle jurisdicional. 2. ed. 5 Tiragem.
São Paulo: Malheiros, 2001, p. 23.
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No Brasil, esse princípio tem a sua aplicabilidade estritamente no
âmbito do financeiramente possível. De acordo com Barcellos9, “a expressão
reserva do possível procura identificar o fenômeno econômico da limitação
dos recursos disponíveis diante das necessidades quase sempre infinitas a
serem por eles supridas”.
Partindo-se disso, provieram então duas dimensões de reserva, sendo
elas, reserva fática e jurídica. A primeira diz respeito à possibilidade financeira
e, a segunda, refere-se à legalidade orçamentária, bem como à competência
dos Entes para efetivação do direito.
Quando tal princípio é ignorado e o Judiciário expede uma Ordem
que não levou em conta uma dotação orçamentária prévia, nem organização
financeira que viabilize tal comando, este ato afetará diretamente o Poder
executivo e sua possibilidade de dar cumprimento se exaure. Afinal, como
fazê-lo sem aporte financeiro?
Justifica-se o fundamento na Reserva do Possível, pois
muitos Municípios se veem até o presente momento
impossibilitados de implementar, sozinhos a totalidade do
Tratamento de Esgotamento Sanitário, assim como foi o
entendimento manifestado pelos Ministros da SEGUNDA
Turma do Superior Tribunal de Justiça no RESP n. 1366331
(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.366.331, 2014).

O problema central são as limitações orçamentárias, as quais vão
de encontro à necessidade de efetivação dos direitos fundamentais,
principalmente aqueles que, em regra, realizam-se com a implementação de
prestações positivas pelo Estado.
É justamente nesse ponto, o da efetividade, que surge o principal desafio
em matéria de direitos sociais, pois, sendo eminentemente prestacionais,
demandam um conjunto de prestações positivas por parte do Poder Público.
Tais direitos sempre abrangem a alocação significativa de recursos materiais e
humanos para a sua proteção e efetivação de uma maneira geral.
Assim, é necessário buscar a conciliação entre a existência de limitações
fáticas e a imperiosidade de efetivação dos direitos fundamentais. Por este
motivo, necessita-se aprofundar a análise em torno do que seja a reserva do
possível, qual o seu alcance e em que condições a tese pode ser alegada.
Na temática em exame, como já acima aludido, ainda que os
municípios, regra geral, não disponham dos recursos necessários para fazer
frente às obras de esgotamento sanitário, têm a seu dispor canais estatais
que disponibilizam verbas para tal fim, consoante se constata das páginas na
Internet de organismos como Caixa Econômica Federal10, Banco Nacional do
Apud FALSARELLA, Christiane. Reserva do possível como aquilo que é razoável se exigir do Estado.
Associação dos procuradores do Estado de São Paulo. São Paulo (SP), 2012. Disponível em
<http://www.apesp.org.br >. Acesso em jan. 2020.
10. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Saneamento para Todos Um financiamento para os setores público
9.
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Desenvolvimento Social - BNDES11 e Banco Regional de Desenvolvimento
Estadual - BRDE12.

4 DA COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERADOS COM
RELAÇÃO AO SANEAMENTO BÁSICO E SUA IMPLEMENTAÇÃO
Ressalva-se que, nos termos do art. 23, inciso IX da CRFB/88, é
de competência comum da União e do Estado de Santa Catarina ajudar a
promover as melhorias das condições de saneamento básico no município,
bem como instituir regiões metropolitanas com o objetivo de integrar a
organização, o planejamento e a execução de funções de interesse comum,
nos termos do art. 25, §3º da CRFB/8813
É necessário tecer comentários acerca da competência constitucional
da União, Estados e Municípios em relação ao saneamento básico, como se
fará a seguir.

4.1 COMPETÊNCIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
SANEAMENTO BÁSICO
O saneamento básico é um dos mais importantes aspectos da saúde
pública mundial. Estima-se que 80% das doenças e mais de 1/3 da taxa de
mortalidade em todo o mundo decorram da má qualidade da água utilizada
pela população ou da falta de esgotamento sanitário adequado. São patologias
como a hepatite A, dengue, cólera, diarreia, leptospirose, febre tifoide e
paratifoide, esquistossomose, infecções intestinais, conhecidas no meio
médico como “doenças do subdesenvolvimento”14.
No Brasil, embora as informações estatísticas sejam precárias, estima-se
que, em média, apenas 52,8% da população sejam atendida por rede coletora
de esgoto e que 76,1% dos domicílios sejam abastecidos pela rede geral de
distribuição de água. Ou seja: quase 24% da população não têm acesso à água
tratada. E isso tudo sem considerar as áreas rurais da região Norte15.

11.
12.
13.
14.

15.

e privado investirem na qualidade de vida dos brasileiros. Disponível em: <http://www.caixa.gov.br >
Acesso em: nov. 2020.
BNDES. Banco Nacional do Desenvolvimento Social. Água e esgoto. Disponível em: <https://
web.bndes.gov.br > Acesso em: nov. de 2020.
BRDE. BRDE financia obras de saneamento no Litoral do Paraná. Disponível em: <https://
webcache.googleusercontent.com>. Acesso em: nov. 2020.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado
Federal: Centro Gráfico, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicao.htm Acesso em: nov. 2020.
BARROSO, Luís Roberto. Saneamento básico: competências constitucionais da União,
Estados e Municípios. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico (REDAE), Salvador,
Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 11, agosto/setembro/outubro, 2007. Disponível em:
http://www.direitodoestado.co m.br/re dae.asp Acesso em: nov. de 2020, p. 255-256.
BARROSO, Luís Roberto. Saneamento básico: competências constitucionais da União,
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Desde meados da década de 1980, a Organização Mundial de Saúde
— OMS considera o saneamento como medida prioritária em termos de
saúde pública, até porque, de acordo com essa instituição, US$ 1 (um dólar
americano) investido em saneamento representará uma economia de US$ 5
(cinco dólares americanos) em gastos com prestações de saúde curativa. Nessa
mesma linha, no Brasil, as informações do SUS dão conta de que, no ano de
1997, 60% das internações de crianças menores de 5 anos, ao custo de R$ 400
milhões, foram causadas por problemas decorrentes de doenças respiratórias,
infecciosas e parasitárias que poderiam ter sido substancialmente reduzidas,
por medidas de saneamento básico16.
Por saneamento, entende-se um conjunto de ações integradas, que
envolvem as diferentes fases do ciclo da água e compreendem a captação ou
derivação da água, seu tratamento, adução e distribuição, concluindo com o
esgotamento sanitário e a efusão industrial17.
Com o presente intróito, pretende-se delimitar a competência da União,
dos Estados e dos Municípios na matéria, sobretudo, visando à definição da
entidade federativa competente para a prestação dessa espécie de serviço,
conforme o caso.

4.2 DA COMPETÊNCIA INDIVIDUALIZADA DOS ENTES
FEDERADOS, PROTEÇÃO AMBIENTAL E CONTROLE DA
POLUIÇÃO
Afora as menções feitas, o texto constitucional de 1988 indica 04
(quatro) dispositivos que se relacionam com o tema, os arts. 23, IX, 30, V, 25,
§3° e 200, IV.
a) Competência comum: cooperação entre os entes (art. 23, IX)
O art. 23 da Carta em vigor enuncia as competências comuns da União,
Estados e Municípios, dentre as quais se encontra a promoção da melhoria
das condições de saneamento básico. A norma acima citada não se refere à
titularidade do serviço, mas à possibilidade de uma ação de quaisquer dos entes
estatais, visando ao melhor resultado à matéria. A finalidade constitucional e a
cooperação produtiva entre os entes federados.
Estados e Municípios. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico (REDAE), Salvador,
Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 11, agosto/setembro/outubro, 2007. Disponível em:
http://www.direitodoestado.co m.br/re dae.asp Acesso em: nov. de 2020, p. 255-256.
16. BARROSO, Luís Roberto. Saneamento básico: competências constitucionais da União,
Estados e Municípios. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico (REDAE), Salvador,
Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 11, agosto/setembro/outubro, 2007. Disponível em:
http://www.direitodoestado.co m.br/re dae.asp Acesso em: nov. de 2020, p. 255-256.
17. BARROSO, Luís Roberto. Saneamento básico: competências constitucionais da União,
Estados e Municípios. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico (REDAE), Salvador,
Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 11, agosto/setembro/outubro, 2007. Disponível em:
http://www.direitodoestado.co m.br/re dae.asp Acesso em: nov. de 2020, p. 255-256.
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b) Municípios: interesse local (art. 30, V)
O segundo comando constitucional relacionado à prestação do
serviço de saneamento, ainda que indiretamente, é o art. 30, V, que prevê a
cláusula genérica pela qual compete ao Município prestar quaisquer serviços
de interesse local. E o denominado princípio da subsidiariedade, desde que
estejam no âmbito e competência desse nível federativo.
Não há como se infirmar que não ocorre uma certa sobreposição
de interesses, que é natural no Estado Federal, não fosse pelo fato de os
vários níveis de poder ocuparem o mesmo território, pela circunstância de a
população de cada Município ser também de um Estado e estar igualmente
ligada ao ente central. A proposta da doutrina, para superar essa dificuldade,
e o critério da predominância do interesse deveriam ser veementemente
defendidas.
Moreira Neto18 catalogou diversos elementos apontados pelos autores
como próprios para identificar o interesse local dos municípios, dentre eles:
1. predominância do local (Sampaio Doria)
2. interno às cidades e vilas (Black)
3. que se pode isolar (Bonnard)
4. territorialmente limitado ao município (Borsi)
5. sem repercussão externa ao município (Mouskheli)
6. próprio das relações de vizinhanças (Jellinek)
7. simultaneamente opostos a regional e nacional (legal)
8. dinâmico (Dallari)

A noção e a predominância de um interesse sobre os demais implicam
a ideia de um conceito dinâmico, isto é, determinada atividade, considerada de
interesse predominantemente local, com a passagem do tempo e a evolução
dos fenômenos sociais, poderá perder tal natureza. passando para a esfera de
predominância regional e até mesmo federal19.
c)Estados: interesse comum; região metropolitana (art. 25, §3”)
A norma estabelece um contraponto lógico bastante claro em relação à
ideia até aqui exposta. Se existem serviços que em determinadas circunstâncias
configuram predominantemente interesse local, devendo ser prestados
pelos Municípios, existem também outros, ou outras circunstâncias, que se
relacionam com o interesse comum de um conjunto de Municípios, de uma
18. MOREIRA NETO. Diogo de Figueiredo. Poder concedente para o abastecimento de água.
Revista de Direito da Associação dos Procuradores do Novo Estado do Rio de Janeiro. nº 1, 1999, p. 66-67.
19. BARROSO, Luís Roberto. Saneamento básico: competências constitucionais da União,
Estados e Municípios. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico (REDAE), Salvador,
Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 11, agosto/setembro/outubro, 2007. Disponível em:
http://www.direitodoestado.co m.br/re dae.asp Acesso em: nov. de 2020.
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região mais ampla do que um Município isolado, os quais estão afetados aos
Estados.
A repercussão dessa realidade social sobre a organização dos serviços
públicos a serem prestados pelo Estado teve significativas consequências.
Verifica-se que, ao junto com a demanda que começa a crescer em relação aos
serviços públicos, as autoridades administrativas, ao que se vê, não conseguem
mais solucionar de forma efetiva problemas ligados às necessidades coletivas.
Percebe-se claramente que os Municípios isoladamente não são capazes
de prestar serviços demandados por essa enorme quantidade de pessoas que
passou a viver nos grandes centros ou ao seu redor, sem qualquer preocupação
específica com os limites municipais.
O fato é que atender as necessidades desse contingente populacional
tornou-se caro, complexo e muitas vezes tecnicamente inviável para cada
Município isoladamente.
Pode-se concluir que a competência estadual para os serviços de
interesse comum, particularmente no âmbito das regiões metropolitanas,
aglomerações urbanas e microrregiões, decorre de uma imposição do interesse
público, no que diz respeito à eficiência e à qualidade do serviço prestado e
muitas vezes até mesmo sua própria possibilidade.
A esse respeito, lê-se:
A Região Metropolitana, como área de serviços unificados,
é conhecida e adotada em vários países para solução de
problemas urbanos e interurbanos das grandes cidades,
como Paris, Los Angeles, São Francisco, Toronto, Londres
e Nova Delhi. Resume-se na delimitação da zona de
influência da metrópole e na atribuição de serviços de
âmbito metropolitano a uma administração única que
planeje integralmente a área, coordene e promova as obras
e atividades de interesse comum da região, estabelecendo
as convenientes prioridades e normas para o pleno
atendimento das necessidades das populações interessadas.
É notório que a complexidade e o alto custo das obras e
serviços de caráter intermunicipal ou metropolitano já não
permitem que as Prefeituras os realizem isoladamente,
mesmo porque o seu interesse não é apenas local, mas
regional, afetando a vida e a administração de todo
o Estado e não raro da própria União. Daí porque a
Constituição condicionou o estabelecimento destas regiões
a lei complementar estadual (...)20.

Desse modo e para os fins que aqui importam, a conclusão é que se, em
determinada circunstância, o saneamento básico for considerado um serviço
20. BARROSO, Luís Roberto. Saneamento básico: competências constitucionais da União,
Estados e Municípios. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico (REDAE), Salvador,
Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 11, agosto/setembro/outubro, 2007. Disponível em:
http://www.direitodoestado.co m.br/re dae.asp Acesso em: nov. de 2020.
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de interesse comum ou regional, e não local, ele deverá ser prestado pelos
Estados, e não pelos Municípios.
d) União: planejamento e participação na execução (art. 200, IV)
Não há norma específica que atribua à União competência para a
prestação do serviço de saneamento básico afora a competência concorrente
para promover a melhoria de suas condições previstas no art. 23 IX da CRFB.
A única menção especial que pode ser aplicada à União é o disposto no art.
200, IV.
Assim, além de possuir competência comum para as ações nessa área,
a União deve participar em conjunto com demais entes do planejamento
das ações de saneamento e de sua execução, o que se poderá dar direta ou
indiretamente, sob a forma de custeio de investimentos financeiros, auxílio
técnico etc.
Com efeito, o constituinte nacional optou pelo emprego de cláusulas
genéricas, interesse local, comum ou regional, na repartição de competências
em determinadas áreas de atuação dos entes estatais.
Agora, se utilizarem-se os critérios citados propostos por Figueiredo21,
encontram-se os seguintes elementos característicos do interesse estadual:
1 - que apresenta predominância do regional
2- que se externaliza as cidades e as vilas
3- que não é isolado
4- que não está territorialmente limitado ao município
5- que não tem repercussão externa ao município
6- que transcende as relações de vizinhança
7- que é simultaneamente oposto a local e nacional
8- que está estabilizado por uma definição específica.

Pode-se afirmar com convicção que boa parte da doutrina, com
o devido acerto, aplicando os critérios referidos à realidade das regiões
metropolitanas, microrregiões ou aglomerações urbanas brasileiras, interpreta
que o Saneamento básico é um serviço comum de titularidade do Estadomembro.
Entrementes, Manoel Gonçalves Ferreira Filho22 assevera que “a
experiência revela a impossibilidade e solução e certos problemas no âmbito
restrito e exclusivo do município”. Na verdade, alguns problemas dos mais
21. Apud MENCIO, Mariana. O Regime Jurídico do Plano Diretor das Regiões Metropolitanas. 2013. Tese
de Doutorado. PUC: São Paulo. Disponível em:<https://tede2.pucsp.brpdf> Acesso em: nov.
2020, p. 159.
22. Apud MOREIRA NETO. Diogo de Figueiredo. Poder concedente para o abastecimento de
água. Revista de Direito da Associação dos Procuradores do Novo Estado do Rio de Janeiro. nº 1, 1999, p.
66-67.

ALEXANDRE BURMANN
PAULO DE BESSA ANTUNES

381

graves que afligem a população não podem ser resolvidos por um município
isolado, já que extravasam os seus limites.
É o que ocorre, por exemplo, com relação ao abastecimento de água,
ao tratamento de esgotos e, ao mesmo tempo, ao combate à poluição nas
cidades.
Luis Roberto Barroso23 acrescenta que:
[...] as necessidades metropolitanas decorrem do fenômeno
da concentração urbana e exigem soluções que só podem ser
equacionadas em nível global. Tamanha é a sua magnitude,
a conexão e interdependência (...) Assim, para que se
possa proporcionar a comunidade metropolitana, como
um todo, qualidade e vida urbana compatível com as suas
expectativas (..) impõe-se conexão intensa e orgânica entre
os vários níveis de poder político-administrativo (...) Nestes
núcleos urbanos de grande concentração demográfica, a
demanda de serviços públicos e as necessidades de infraestrutura são de tal grandiosidade que caracterizam atitudes
governamentais tipicamente metropolitanas: os problemas de
saneamento (...).

Para Alves24:
[...]não há atividades ou serviços ou obras que por natureza
intrínseca sejam considerados de exclusivo interesse local.
Assim, por exemplo, os serviços de captação e tratamento
de água para consumo público tradicionalmente, são de
interesse local, inscritos na competência do município.
Entretanto, esses mesmos serviços são inequivocamente
de interesse comum numa região metropolitana devendo
ser competência regional e não do Município isolado. O
mesmo serviço, conforme o enfoque, o lugar, o modo e
as circunstancias de sua prestação será objeto de interesse
local ou regional dependendo do caso.

Além disso, há uma possibilidade para definir se o saneamento se
apresenta em cada caso como serviço e interesse local ou comum, pela via
legislativa.
Caio Tácito25 ensina que há duas formas para se deslocar do Município
para o Estado (representado por órgãos ou entidades de sua administração)
23. BARROSO, Luís Roberto. Saneamento básico: competências constitucionais da União,
Estados e Municípios. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico (REDAE), Salvador,
Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 11, agosto/setembro/outubro, 2007. Disponível em:
http://www.direitodoestado.co m.br/re dae.asp Acesso em: nov. de 2020, p. 256-257.
24. ALVES. Alaor Caffé. Regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões: novas
dimensões constitucionais da organização do estado brasileiro (parecer), 1999, Revista de Direito
Ambiental, nº 15, 1999, p. 194.
25. Apud BARROSO, Luís Roberto. Saneamento básico: competências constitucionais da União,
Estados e Municípios. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico (REDAE), Salvador,
Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 11, agosto/setembro/outubro, 2007. Disponível em:
http://www.direitodoestado.co m.br/re dae.asp Acesso em: nov. de 2020, p. 258-259.
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a efetividade da prestação de serviços de saneamento básico: ou pela forma
coercitiva de integração, a que se refere a previsão do art. 25, §3°, da CF, pela
via da lei complementar, ou, em menor grau de integração, mediante acordo,
consubstanciado em convênio administrativo quando não venha a ser criada
a Região Metropolitana.
A falta de esgotamento sanitário adequado, etapa final do saneamento,
é uma das principais causas de contaminação do solo e corpos hídricos,
de modo que a proteção ambiental e o controle da poluição são temas
intimamente relacionados ao saneamento.
A Constituição Federal, entretanto, distribuiu diferentemente a
competência legislativa e a competência político-administrativa na matéria.
Com efeito, de acordo com o art. 24, VI da Carta compete à União e aos
Estados, concorrentemente, legislar sobre proteção do meio ambiente e
controle da poluição, ao passo que é competência comum dos três níveis
federativos “proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de
suas formas”, como dispõe o art. 23, VI.

4.3 COM RELAÇÃO AOS INTERVENIENTES MINISTÉRIO
DAS CIDADES, SNSA (SECRETARIA NACIONAL DE
SANEAMENTO AMBIENTAL), MINISTÉRIO DA SAÚDE E
FUNASA (FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE)
Impende-se ressaltar que, do ponto de vista legislativo, compete à
União, por meio de lei ordinária, dispor a respeito das diretrizes na matéria.
Essa é a dicção do art. 21, XX da CRFB/88: “Art. 21. Compete à União: (...)
XX – instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação,
saneamento básico e transportes urbanos”26.
Resumidamente aos Estados compete tratar concorrentemente da
proteção ambiental e controle da poluição, na forma como dispõem os
parágrafos do art. 24 da CF/88. Os Municípios não mereceram qualquer
menção específica nessa distribuição, salvo que remanesce, em tempo todo,
sua competência geral para suplementar a legislação federal e a estadual no
que couber, como lhe autoriza o art. 30, II, da Carta de 1988.
Interessantemente, de acordo com a Carta de 1988, os três níveis
federativos têm competência político administrativa nos dois temas, saúde
pública e controle da poluição e preservação do meio ambiente (art. 23),
estando igualmente comprometidos, por imposição constitucional, com
oferecimento desses bens a população.
26. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado
Federal: Centro Gráfico, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicao.htm Acesso em: nov. 2020.
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Sendo assim são legislações interessantes que as Municipalidades
devem conter em seu arcabouço legislativo, pois se tratam de leis que proíbam
a emissão de alvará de construção que não contenha em seu projeto estação
de tratamento de esgoto.
Também é uma medida interessante a de que seja implementado nas
Municipalidades o Código de Vigilância Sanitária Municipal, assim como a
legislação que institua parâmetros mínimos relativos às unidades de tratamento
de esgoto de unidades residenciais e comerciais; criação de um Conselho
Municipal do Meio Ambiente – COMDEMA em atendimento a legislação
Federal que prevê o SISNAMA (Sistema Nacional de Meio Ambiente) e
Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico.
Assevera-se, novamente, o saneamento básico é de responsabilidade
dos três entes da federação e depende de ações integradas de todos eles, com
destinação de verbas pela União e Estados para a consecução por parte dos
Municípios das políticas públicas de interesse local e/ou regional. Portanto, a
questão do saneamento básico no Município extrapola o interesse local.
A Ação Civil Pública é uma ferramenta utilizada em larga escala pelo
Ministério público que objetiva assegurar o adequado saneamento em todos
os territórios Municipais, cuja implementação deveria decorrer da conjunção
de esforços dos municípios, do Estado, da União e da FUNASA.
Esse dever decorre de imposição constitucional, por meio do art.
22527, em que se lê: “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 consequentes sanções
previstas no § 3° do referido dispositivo constitucional, e art.19628: “A saúde
é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação”.
O constitucionalista português Canotilho29 faz referência ao direito à
proteção do meio ambiente (e correspondente dever por parte do Estado
sua proteção) que, por sua vez, encontra-se relacionado com outros direitos
fundamentais, como o direito à saúde.
27. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado
Federal: Centro Gráfico, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicao.htm Acesso em: nov. 2020.
28. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado
Federal: Centro Gráfico, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicao.htm Acesso em: nov. 2020.
29. CANOTILHO, José J. Gomes. Estudos sobre direitos fundamentais. São Paulo, Revista dos
Tribunais, Coimbra, Coimbra Ed, 2008, p. 188.
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Esses deveres encontram-se inseridos dentro de um sistema de
repartição de competências entre a União, Estados e Municípios, na
formulação e execução de políticas públicas no setor de saneamento, disposto
da seguinte forma na Constituição Federal:
Art. 21. Compete à União:
(...)
XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano,
inclusive habitação, saneamento básico e transportes
urbanos;
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios:
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e
garantia das pessoas portadoras de deficiência;
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em
qualquer de suas formas;
IX - promover programas de construção de moradias e
a melhoria das condições habitacionais e de saneamento
básico;
Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas
para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do
desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.
Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de
outras atribuições, nos termos da lei:
IV - participar da formulação da política e da execução das
ações de saneamento básico;
VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele
compreendido o do trabalho30.

A legislação ordinária também prevê esses deveres, como a Lei nº
8.080/9031, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde em seus artigos 7°, X, XI, e 15, VII, XV.
Não se nega, portanto, a premente necessidade de que o dever da
União e da FUNASA (Fundação Nacional da Saúde) é o de adotar medidas
com o fim de implementarem o saneamento básico de forma integrada com
os municípios.
Entende-se que o Ministério das Cidades, atual Ministério do
Desenvolvimento Regional, juntamente com a SNSA (Secretaria Nacional de
30. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado
Federal: Centro Gráfico, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicao.htm Acesso em: nov. 2020.
31. BRASIL. LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm Acesso em nov. 2020.
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Saneamento Ambiental), tem muita importância no auxílio aos Municípios,
afinal os Municípios devem poder, por meio desse Órgão, participar do
Projeto Avançar Cidades – Saneamento, o qual tem o objetivo de promover a
melhoria do saneamento básico do país.
O programa está sendo implementado por meio de processo de
seleção pública de empreendimentos com vistas à contratação de operações
de crédito para financiar ações de saneamento básico ao setor público.
Nesse referido Projeto, os proponentes que tiverem suas propostas
selecionadas devem firmar contrato de financiamento (empréstimo) junto
ao agente financeiro escolhido. Ou seja, é uma alternativa, mas ainda assim
podendo ser bastante onerosa. Todavia, é preciso pontuar que poderia haver
maior engajamento inclusive na produção de Projetos para a implementação
por regiões, por exemplo, um calendário Nacional de Ações.
Segundo o Ministério, no processo seletivo em curso, não há
disponibilidade para a solicitação de recursos do Orçamento Geral da União
(recursos a fundo perdido). Estão sendo disponibilizados recursos onerosos,
nos quais incidirão encargos financeiros aplicados pelos agentes financeiros
(taxa de juros, taxa de risco de crédito, entre outros).
Também se demonstra imprescindível a participação das figuras do
Ministério da Saúde juntamente com a FUNASA (Fundação Nacional da
Saúde), os quais têm intrínseca relação com a temática saneamento e, além de
auxiliarem financeiramente, possuem expertise para a elaboração de Projetos e
inclusive meios de disponibilizar auxílio financeiro aos Municípios.
A FUNASA, por meio do Departamento de Engenharia de Saúde
Pública, financia a implantação, ampliação e/ou melhorias em sistemas de
esgotamento sanitário nos municípios com população de até 50.000 habitantes.
Entretanto, o que se observa é que esses projetos, por serem muito
burocráticos, acabam por não alcançar os Municípios menores, que sofrem
com falta de técnicos suficientes para fazer frente a um processo minucioso
de documentações e requisitos dos projetos enviados, ou seja, apesar de haver
essa previsão, na prática, há pouca cooperação técnica entre esses órgãos e
Municipalidades.
Esta ação tem como objetivo fomentar a implantação de sistemas de
coleta, tratamento e destino final de esgotos sanitários, visando ao controle
de doenças e outros agravos, assim como contribuir para a redução da
morbimortalidade provocada por doenças de veiculação hídrica e para
o aumento da expectativa de vida e da melhoria na qualidade de vida da
população e funcionaria de modo muito satisfatório, não fossem os “entraves
seletivos”.
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5 DA INSTITUIÇÃO DE REGIÃO METROPOLITANA E
DA COMPETÊNCIA PARA SANEAMENTO BÁSICO –
ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ADI
1.842 RIO DE JANEIRO
O Supremo Tribunal Federal, à título de exemplo, no julgamento
da ADI 1.842, sobre a instituição de Região Metropolitana do Estado do
Rio de Janeiro, destacou a concretude ao pacto federativo, que não idealiza
entes estanques e isolados, desconexos com os demais, e sim, envolvidos e
comprometidos com o equilíbrio e a harmonia do todo, fundamentalmente
nas questões que extrapolam situações tipicamente locais, alcançando, direta
ou indiretamente, interesses comuns a outros entes federados. A forma de
repartição constitucional de competências visa exatamente essa atuação
conjunta e integrada, que, no caso dos Estados e Municípios, consideradas
as peculiaridades regionais de cada um, pode ser redimensionada, segundo
autoriza o § 3º do artigo 25 da Carta de 1988.
A demanda por serviços públicos agiganta-se de tal modo que as
autoridades executivas não conseguem, isoladamente, atender às necessidades
da sociedade, impondo-se uma ação conjunta e unificada dos entes envolvidos,
especialmente da unidade federada, a quem incumbe a coordenação, até
porque o número de habitantes de cada Município desses conglomerados
compõe a própria população do Estado-membro.
Com as Regiões Metropolitanas, busca-se a personificação de um ente
para fins de administração centralizada, que planeje a atuação pública sobre
território definido e coordene e execute obras e serviços de interesse comum
de toda a área, de sorte que a população seja atendida com eficiência.
Por outro lado, a complexidade das obras e dos serviços metropolitanos,
invariavelmente de altíssimo custo, não permite que os Poderes Executivos
municipais, de forma isolada, os satisfaçam. Como o interesse da sociedade,
aliás direito público oponível contra o Estado, é de âmbito regional e não
apenas local, a Constituição autorizou a instituição desses aglomerados,
sempre por lei complementar pela relevância de que se revestem.
A instituição desse mecanismo torna relativa a autonomia municipal
nas matérias que a lei complementar julgou por bem transpor para o Estado,
porém a participação dos Municípios na solução dessas questões não é apenas
desejável, segundo o espírito democrático que deve nortear tal atuação, mas
essencial, em face da qualificação do próprio sentido vernacular do verbo
integrar utilizado pela Constituição, do qual desponta cristalino que as decisões
de interesse dessas áreas deverão ser compartilhadas entre os Municípios que
as compõem e o Estado.
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No dizer de José Afonso da Silva32, “a titularidade dos serviços comuns
não pode ser imputada a nenhuma das entidades em si, mas ao Estado e aos
Municípios envolvidos”.
Não é razoável pretender-se que, instituídos esses organismos,
os Municípios que os compõem continuem a exercer isoladamente as
competências que lhes foram cometidas em princípio, uma vez que, nessas
circunstâncias, estabelece-se uma comunhão superior de interesses, daí
porque a autonomia a eles reservada sofre naturais limitações oriundas do
próprio destino dos conglomerados de que façam parte.
Seria o mesmo que relegar à total inocuidade a legislação complementar
e, por via reflexa, a permissão constitucional, sujeitando toda a população
regional a ações ilegítimas de uma ou outra autoridade local.
Nesse caso, o Estado assume a responsabilidade pela adequada
prestação dos serviços metropolitanos, com a participação ativa dos
Municípios enquanto membros dos Conselhos Deliberativos e coautores do
Plano Diretor. A competência municipal acaba, pois, mitigada, na hipótese,
pela permissão contida no § 3º do artigo 25, da Carta Federal.
Por oportuno, a transcrição de excerto da doutrina de Tácito33
A Lei complementar estadual, instituidora da região
metropolitana, afirma a íntima correlação de interesses que,
em benefício do princípio da continuidade, da produtividade
e da eficiência, torna unitária e coordenada, em entidade
própria, segundo a lei complementar, a gestão de serviços
e atividades originariamente adstritos à administração local.
A avocação estadual da matéria ordinariamente municipal
não viola a autonomia do Município na medida em que se
fundamenta em norma constitucional, ou seja, em norma
de igual hierarquia. É a própria Constituição que, ao mesmo
tempo, afirma e limita a autonomia municipal.

A previsão constitucional permite, na realidade, a configuração de
uma espécie de instância híbrida na organização estatal brasileira, situada
na convergência entre as atribuições do Estado e as de seus respectivos
Municípios.
Autoriza, desse modo, forma de administração pública flexível e
moderna, que garante eficiência e eficácia no gerenciamento das funções e
dos serviços públicos, tanto urbanos quanto regionais, por meio das entidades
federadas integradas, sob a coordenação do Estado-membro, em face dos
interesses comuns envolvidos.
32. SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 30 ed. São Paulo: Malheiros, 2019.
33. Apud BARROSO, Luís Roberto. Saneamento básico: competências constitucionais da União,
Estados e Municípios. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico (REDAE), Salvador,
Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 11, agosto/setembro/outubro, 2007. Disponível em:
http://www.direitodoestado.co m.br/re dae.asp Acesso em: nov. de 2020, p. 269-260.
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Fixada a legitimidade da instituição, por lei complementar estadual, das
regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, a finalidade
estará resguardada, segundo a lição de Meirelles34.
Segundo o Ministro Maurício Corrêa, Relator da ADI 1.842-5, as
questões de saneamento básico extrapolam os limites de interesse exclusivo dos Municípios,
justificando-se a participação do Estado-membro.
Com efeito, as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes
e em depósito, nos limites do território do Estado-membro, são bens
deste, conforme versa o artigo 26, I, da Constituição, sendo evidente a sua
competência supletiva para legislar sobre o tema, observadas as normas gerais
fixadas pela União, conforme artigo 22, IV, e artigo 25, § 1º35.
A Lei federal 9433/97, que regulamentou o inciso XIX do artigo 33 e
21 da Carta da República e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos, definiu a água como bem de domínio público, dependendo
seu uso de outorga do Poder Público federal ou estadual, conforme sejam
águas federais ou estaduais.
Por outro lado, é da competência comum a responsabilidade com saúde
pública, proteção ao meio ambiente, promoção de programas de saneamento
básico e fiscalização da exploração dos recursos hídricos, conforme o já
citado artigo 23, II, VI, IX e XI da Constituição. É ainda de competência
concorrente a faculdade de legislar sobre conservação da natureza, defesa
do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da
poluição, como versa o artigo 24, Vi, da Constituição.
Verificado o interesse regional predominante na utilização racional das
águas, pertencentes formalmente ao Estado, o que o torna gestor natural de
seu uso coletivo, assim como da política de saneamento básico cujo elemento primário é
também a água, resta claro competir ao Estado-membro, com prioridade sobre o Município,
legislar acerca da política tarifária aplicável ao serviço público de interesse comum.
Durante o julgamento da ADI 1.842-5 RJ, o Ministro Maurício Corrêa
considerou constitucionais que o estabelecimento de regiões metropolitanas,
diante da expressa permissão constitucional, seria salutar, a fim de solucionar
problemas comuns. Em seu entender, no caso de instituição dessas regiões:
O Estado assume a responsabilidade pela adequada
prestação dos serviços metropolitanos, com a participação
ativa dos Municípios enquanto membros dos Conselhos
Deliberativos e coautores do Plano Diretor. A competência
municipal acaba, pois, mitigada, na hipótese, pela permissão
contida no § 3° do artigo 25 da Carta Federal.
34. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. São Paulo, Malheiros, 1998, p. 262.
35. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado
Federal: Centro Gráfico, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicao.htm Acesso em: nov. 2020.
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Destacou, ainda, que a questão do serviço de saneamento básico
extrapola o interesse exclusivo dos municípios, justificando-se a atuação do
estado-membro.
O Ministro Joaquim Barbosa36 destacou, em seu voto-vista que:
[...] a criação de uma região metropolitana não pode,
em hipótese alguma, significar o amesquinhamento da
autonomia política dos municípios dela integrantes,
materializado no controle e na gestão solitária pelo estado
das funções públicas de interesse comum. Vale dizer, a
titularidade do exercício das funções públicas de interesse
comum passa para a nova entidade público-territorial
administrativa, de caráter intergovernamental, que nasce
em consequência da criação da região metropolitana. Em
contrapartida, o exercício das funções normativas, diretivas
e administrativas do novo ente deve ser compartilhado
com paridade entre o estado e os municípios envolvidos. [GRIFO
NOSSO]

Dessa forma, a função pública do saneamento básico frequentemente
extrapola o interesse local e passa a ter natureza de interesse comum, apta
a ensejar a instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e
microrregiões, nos termos do art. 25, § 3º, da Constituição Federal37.
Sobre o assunto, Alves38 destaca:
[...] se os municípios não podem sair, também não podem
renunciar à governabilidade metropolitana, donde a
necessidade de uma garantia básica: a de que eles devem
e podem participar das decisões regionais. Vale dizer,
eles participarão do processo decisório, não mais como
consultores, mas contribuindo para a tomada de decisões,
em conjunto, em um conselho intergovernamental, a fim
de decidirem a respeito das chamadas funções públicas de
interesse comum.
[...] Se ele (o município) não pode se excluir da região
metropolitana, em contrapartida tem o direito de exigir
sua participação decisória no plano intergovernamental,
em conjunto com o próprio Estado (...). No entanto,
estão obrigados a aceitar as decisões implementadas pelo
conselho metropolitano, mesmo que haja inflexões e
atuações em seu próprio território.

36. BARBOSA, Joaquim. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.842 RIO DE
JANEIRO. Disponível em: http://www.stf.jus.br. Acesso em: 20 fev. 2021.
37. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado
Federal: Centro Gráfico, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicao.htm Acesso em: nov. 2020.
38. ALVES. Alaor Caffé. Regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões: novas
dimensões constitucionais da organização do estado brasileiro (parecer), 1999, Revista de Direito
Ambiental, nº 15, 1999, p. 194.
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Portanto, observa-se que, com o advento do federalismo de cooperação
ou de integração, não há como afastar a conclusão segundo a qual a prestação
(direta ou delegada), a regulação e a fiscalização das funções de interesse
comum hão de ser levadas a efeito de forma conjunta pelo Estado e os
Municípios que integram determinado ente regional.
Para esmiuçar esse ponto, novamente, citam-se os ensinamentos de
Alves39, segundo o qual:
[...] a titularidade desses serviços comuns é compartilhada
entre municípios e Estado. [...] os municípios metropolitanos,
isoladamente considerados, não são titulares desses serviços
comuns. O Estado não é, igualmente, titular isolado dos
mesmos. As decisões sobre sua organização, planejamento,
prestação, concessão e controle devem ser conjuntas,
nos termos de um controle deliberativo metropolitano,
de caráter público e autárquico, intergovernamental,
no qual tenham assento representações dos municípios
metropolitanos e do Estado.

Portanto, conclui-se que a gestão compartilhada, prevista no art. 25, §
3º, da Carta Magna brasileira, entre os Municípios e o Estado, é a solução que
melhor harmoniza-se com a preservação da autonomia local e a imprescindível
atuação do ente instituidor como coordenador das ações que envolvam o
interesse comum de todos os integrantes do ente regional

CONSIDERAÇÕES FINAIS
1) Concluiu-se que, quando se trata de Regiões Metropolitanas, a
abordagem deve ser diversa, ou seja, o interesse deixa de ser meramente local
e passa a ser visto como regional.
2) Observou-se que quando instituídas essas Regiões, junto com
seu arcabouço, nascem instrumentos que visam à integração dessas áreas
em diversos aspectos, devendo o Estado orquestrar questões de interesse
Regional e contar com auxílio Municipal e Federal, pois, como visto, o
Governo Federal, por meio da FUNASA, derivada do Ministério da Saúde,
possui formas de auxiliar na busca da Implementação do Saneamento Básico
integralmente.
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Desafios sobre a prescrição
intercorrente nos processos
administrativos ambientais
JULIA BEHERA RABINOVICI SANTOS
LUIZA VITÓRIA NUNES AVELINO

INTRODUÇÃO
No dia a dia da advocacia, vivencia-se uma enorme dificuldade na
efetividade dos princípios constitucionais garantidos ao administrado no
âmbito dos processos voltados à apuração de responsabilidades administrativas
por infrações à legislação ambiental.
Nesse contexto, o objetivo do presente artigo é trazer à tona um dos
problemas enfrentados no âmbito do processo administrativo estadual, qual
seja: ausência de previsão legislativa estadual para a incidência da prescrição
intercorrente.
Realiza-se a análise da situação vivenciada no Estado de Minas Gerais
em relação ao entendimento dos órgãos administrativos estaduais e do
Judiciário quanto à prescrição intercorrente.

1 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE NORTEIAM
APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

A

A Constituição Federal de 1988 estabelece expressamente princípios
basilares que regem o ordenamento jurídico brasileiro, os quais devem,
necessariamente, nortear o Estado Democrático de Direito. O presente artigo
trata do instituto da prescrição intercorrente e da necessidade de tal instituto
ser considerado indistintamente, em privilégio dos princípios constitucionais,
em especial, o da razoável duração do processo, o da eficiência, o da segurança
jurídica, o da legalidade e o da isonomia.
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O princípio da razoável duração do processo em âmbito judicial e
administrativo tem sua importância destacada no artigo 5º, inciso LXXVIII,
da Constituição Federal de 1988, como segue: “[...] A todos, no âmbito judicial
e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios
que garantem a celeridade de sua tramitação”1.
Depreende-se do texto constitucional que o Estado deve utilizar-se
do processo como uma forma de garantir a máxima efetividade da norma
que regula o caso concreto e, para tanto, deve valer-se dos meios necessários
para o alcance da verdade material2, porém de forma célere e dentro dos
limites constitucionais e infralegais estabelecidos, sob pena do administrado
ser prejudicado.
Decorre diretamente do princípio da razoável duração do processo
outro princípio que é o da eficiência, disposto no artigo 37, caput, da
Constituição Federal de 19883, nos seguintes termos:
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: [...].

Assim, a Administração Pública, além de realizar os seus atos dentro de
um prazo razoável, deve atuar de forma eficiente, com vistas a minimizar os
impactos dos seus atos ao administrado e à coletividade.
Quanto ao princípio da segurança jurídica, que visa garantir um mínimo
de estabilidade nas relações jurídicas, sejam elas processuais ou não, a Carta
Magna dispõe, no seu artigo 5º, inciso XXXVI: “[...] A lei não prejudicará o
direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”4.
Nesse aspecto, segundo Hely Lopes Meirelles5, o princípio da segurança
jurídica é considerado como uma das vigas mestras da ordem jurídica, sendo
1.
2.

3.
4.
5.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: Texto constitucional de 05 de Outubro de
1988. Brasília, 05 de Outubro de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 15 jun. 2020.
Celso Antônio Bandeira de Mello pondera que o princípio da verdade material é um princípio
geral do processo administrativo, constituindo-se diretriz obrigatória para a Administração
Pública. Veja-se: “Princípio da verdade material. Consiste em que a Administração, ao invés
de ficar restrita ao que as partes demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é
realmente verdade, com presciência do que os interessados hajam alegado e provado, como
bem diz Héctor Jorge Escola. (...) a Administração deve sempre buscar a verdade substancial”.
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 26 ed. São Paulo: Malheiros,
2009. p. 497 e 501.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: Texto constitucional de 05 de Outubro de
1988. Brasília, 05 de Outubro de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 15 jun. 2020.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: Texto constitucional de 05 de Outubro de
1988. Brasília, 05 de Outubro de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 15 jun. 2020.
MEIRELLES apud THOMÉ, Romeu. Direito Administrativo Brasileiro. 36ª ed., at. até a Emenda
Constitucional 64, de 4.2.2010. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 99/100.
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um dos subprincípios básicos do próprio conceito de Estado de Direito. E
acrescenta Thomé6 citando o entendimento de Almiro do Couto e Silva, nos
seguintes termos:
[...] um dos temas mais fascinantes do Direito Público
neste século é o crescimento da importância do princípio
da segurança jurídica, entendido como princípio da boafé dos administrados ou da proteção da confiança. A ele
está visceralmente ligada a exigência de maior estabilidade
das situações jurídicas, mesmo daquelas que na origem
apresentam vícios de ilegalidade. A segurança jurídica é
geralmente caracterizada como uma das vigas mestras
do Estado de Direito. É ela, ao lado da legalidade, um
dos subprincípios integradores do próprio conceito de
Estado de Direito. A Lei 9.784, acima referida, determina a
obediência ao princípio da segurança jurídica (art. 1º)7.

Por sua vez, o artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal de 1988,
previu expressamente o princípio da legalidade como sendo uma garantia a
ser tutelada pelo Estado, nos seguintes termos:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes:
[...]
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa senão em virtude de lei8.

Não diferente, conforme já mencionado artigo 37, caput, da Carta
Magna, também há a previsão do princípio da legalidade como um norteador
basilar para a atuação da Administração Pública, que deve ser respeitado em
qualquer esfera de Poder.
Com a leitura de ambos os dispositivos legais (art. 5º, inciso II e art.
37, caput, da Constituição Federal de 1988), verifica-se que o princípio da
legalidade determina que o Estado deve agir nos estritos termos da lei, não
sendo possível a imposição de obrigações ao administrado, sem que haja
norma preexistente que determine tais deveres.
Já o princípio da isonomia, similarmente conhecido como princípio
da igualdade, previsto no artigo 5º, inciso I, da Constituição Federal de 1988,
dispõe que a todos que estejam em igualdade de condições, será dado o
6.
7.
8.

THOMÉ, Romeu. Direito Administrativo Brasileiro. 36ª ed., at. até a Emenda Constitucional 64,
de 4.2.2010. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 99/100.
A Lei nº 9.784/1999 de que trata o autor regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: Texto constitucional de 05 de Outubro de
1988. Brasília, 05 de Outubro de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 15 jun. 2020.
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mesmo tratamento, sendo vedada qualquer forma de privilégio, nos moldes
que seguem: “ [...] I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações,
nos termos desta Constituição”9.
O Estado, em qualquer esfera de atuação, deve aplicar as mesmas
normas e correspondentes sanções àqueles que se encontram em idêntica ou
similar situação e, em caso de aparente lacuna legislativa, deve-se utilizar do
ordenamento jurídico pátrio para garantir que a sociedade tenha tratamento
equânime.
Logo, fica evidenciado que a Carta Magna indicou princípios
norteadores a serem adotados em todos os níveis pela Administração Pública
e que, para tanto, são necessários mecanismos limitadores e reguladores da
atuação estatal, os quais estão previstos na Constituição Federal de 1988, a
fim de garantir o equilíbrio das relações sociais.

2 COMPETÊNCIA LEGISLATIVA EM MATÉRIA PROCESSUAL E
AMBIENTAL
Além dos princípios constitucionais mencionados acima, a Constituição
Federal de 1988 estabeleceu as competências legislativas dos entes federados,
em matéria processual e ambiental. Nesse sentido, o artigo 24, inciso XI e §1º
ao §4º, dispõem que:
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:
[...]
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza,
defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio
ambiente e controle da poluição;
[...]
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico;
XI - procedimentos em matéria processual;
[...]
§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência
da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.
§ 2º A competência da União para legislar sobre normas
gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.
§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados
exercerão a competência legislativa plena, para atender às
9.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: Texto constitucional de 05 de Outubro de
1988. Brasília, 05 de Outubro de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 15 jun. 2020.
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suas peculiaridades.
§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais
suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário10.

Ou seja, dentro de sua competência legislativa, em se tratando de
procedimentos de matéria processual e ambiental, como é a incidência da
prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais, a União
estabelece normas gerais e os Estados atuam de forma suplementar, nos
termos dos parágrafos do art. 24, mencionados acima.
Ademais, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu que os Estados se
regem pelas suas próprias Constituições, conforme dispõe o artigo 25, caput,
da Constituição Federal de 1988, como segue: “Os Estados organizam-se e
regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios
desta Constituição”11.
Em relação ao Estado de Minas Gerais, que será tratado especificamente
nesse artigo, podendo a mesma interpretação ser atribuída por analogia a
outros Estados que se encontrem na mesma situação, a sua Constituição,
em seu artigo 10, inciso XV, estabeleceu as matérias que são de competência
concorrente, nas quais estão presentes as de proteção ao meio ambiente e as
de matéria processual, nos mesmos moldes previstos na Constituição Federal
de 198812, como disposto:
Art. 10 – Compete ao Estado:
[...]
XV – legislar privativamente nas matérias de sua
competência e, concorrentemente com a União, sobre:
[...]
f) florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza,
defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do
ambiente e controle da poluição;
[...]
h) responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico;
[...]
10. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: Texto constitucional de 05 de Outubro de
1988. Brasília, 05 de Outubro de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 15 jun. 2020.
11. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: Texto constitucional de 05 de Outubro de
1988. Brasília, 05 de Outubro de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 15 jun. 2020.
12. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: Texto constitucional de 05 de Outubro de
1988. Brasília, 05 de Outubro de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 15 jun. 2020.
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l) procedimentos em matéria processual;
[...].

Já o artigo 13, caput, da Constituição do Estado de Minas Gerais,
descreveu os princípios norteadores da atuação da Administração Pública
Estadual, em conformidade com o também preceituado pela Constituição
Federal de 1988, nos seguintes termos: “A atividade de Administração Pública
dos Poderes do Estado e a de entidade descentralizada se sujeitarão aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência
e razoabilidade”13.
Do ponto de vista da legislação infralegal, no que diz respeito aos
prazos prescricionais, o Estado brasileiro regulou limitação de cobrança de
dívidas da União, Estados e Municípios, determinando a incidência de prazo
prescricional quinquenal para cobrança de tais passivos, por meio do Decreto
nº 20.910/1932, nos seguintes termos:
Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos
Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação
contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual
for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da
data do ato ou fato do qual se originarem14.

Com relação ao processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal direta e indireta, a Lei nº 9.784/199915 regulamentou e
estabeleceu normas básicas. A Lei Federal nº 9.873/1999 disciplinou,
especificamente, os prazos de prescrição para o exercício de ação punitiva
pela Administração Pública Federal, direta e indireta.
No que diz respeito à matéria eminentemente ambiental, o Decreto
Federal nº 6.514/200816 dispôs especificamente sobre as infrações e sanções
administrativas ao meio ambiente e estabeleceu o processo administrativo
federal para apuração destas infrações.
Em relação aos processos administrativos no âmbito da Administração
Pública Estadual, a Lei Estadual Mineira nº 14.184/200217 dispõe sobre o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, ao
passo que o Decreto Estadual nº 47.383/201818 regulamentou a referida
13. MINAS GERIAS. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Disponível em:
https://www.tjmg.jus.br Acesso em: 20 fev. 2021.
14. BRASIL. DECRETO Nº 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d20910.htm Acesso em: 20 fev. 2021.
15. BRASIL. Lei nº 9.784, de 29 de Janeiro de 1999. Brasília. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm. Acesso em: 16 dez. 2019.
16. BRASIL. Decreto nº 6.514, de 22 de Julho de 2008. Brasília. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6514.htm. Acesso em: 16 dez. 2019.
17. MINAS GERAIS. Lei nº 14.184, de 31 de Janeiro de 2002. Belo Horizonte. Disponível em:
https://www.almg.gov.br. Acesso em: 16 dez. 2019.
18. MINAS GERAIS. Decreto nº 47.383, de 02 de Março de 2018. Belo Horizonte. Disponível em:
https://leisestaduais.com.br. Acesso em: 16 dez. 2019.
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lei mineira, no que diz respeito especificamente à matéria ambiental, tendo
estabelecido normas para licenciamento ambiental, tipificando e classificando
infrações às normas de proteção ao meio ambiente e aos recursos hídricos e
estabelecendo procedimentos administrativos de fiscalização e aplicação de
penalidades.
Importante destacar, ainda, que o Decreto Estadual nº 47.383/2018
estabeleceu os prazos a serem atendimentos pela Administração Pública
Estadual quando da instauração de processos administrativos ambientais, em
atendimento à Lei Estadual nº 14.184/2002. Esta, por sua vez, determina em
seu artigo 46, caput e §1º e artigo 47, caput e §único, que o órgão ambiental
competente terá o prazo de até 60 dias para emitir decisão clara, coerente e
motivada, podendo ser prorrogado por igual período, nos seguintes termos:
ação
Art. 46 – A Administração tem o dever de emitir decisão
motivada nos processos, bem como em solicitação ou
reclamação em matéria de sua competência.
§ 1º – A motivação será clara, suficiente e coerente com os
fatos e fundamentos apresentados.
[...]
Art. 47 – O processo será decidido no prazo de até sessenta
dias contados da conclusão da sua instrução.
Parágrafo único – O prazo a que se refere o “caput” deste
artigo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
mediante motivação expressa19.

Portanto, uma vez juntadas todas as provas necessárias pelo autuado
para a elucidação dos fatos narrados no auto de infração correspondente, a
instrução processual está concluída e, assim, a Administração Pública Estadual
tem o dever de seguir os prazos estabelecidos na Lei Estadual nº 14.184/2002,
a fim de que se garanta a efetividade das disposições constitucionais, tanto
do ponto de vista do direito dos administrados, quanto em observância à
proteção ambiental.
Contudo, além de a Administração Pública Estadual, via de regra,
não cumprir esse prazo já previsto há 18 anos na lei estadual, no Estado de
Minas Gerais há uma forte tendência de negação do instituto da prescrição
intercorrente, conforme será melhor explicitado.

19. MINAS GERAIS. Lei nº 14.184, de 31 de Janeiro de 2002. Belo Horizonte. Disponível em:
https://www.almg.gov.br. Acesso em: 16 dez. 2019.
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3 O INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, SUA
PREVISÃO LEGAL EM NÍVEL FEDERAL E A LACUNA
LEGISLATIVA NO ESTADO DE MINAS GERAIS
Considerando os princípios constitucionais e legais mencionados
acima e a partir do reconhecimento da base principiológica pelo qual o
Estado brasileiro se pauta, na qual nenhuma pretensão de tutela a um direito
é ilimitada, é construída a definição do instituto da prescrição, a qual, como
bem leciona Romeu Thomé20:
Prescrição significa a perda da ação atribuída a um direito
em consequência de seu não exercício no prazo legal. A
prescrição limita a ação punitiva do Estado, em prestígio
ao clássico princípio da segurança jurídica. O não exercício
de uma pretensão acarreta perda do direito de exercê-la.
Pela prescrição, mantendo-se inerte, ao Poder Público é
subtraído o seu poder de aplicar sanções ambientais.

Conclui-se que o instituto da prescrição, no âmbito do Direito Público,
é uma ferramenta limitadora que decorre dos princípios constitucionais que
norteiam a atuação estatal, em especial os princípios da razoável duração do
processo, da eficiência, da segurança jurídica, da legalidade e da isonomia.
Nesse contexto, a Lei Federal nº 9.873/1999, em consonância com
o racional do Decreto Federal nº 20.910/1932, que limita o administrado
ao exercício de crédito contra a Administração Pública em todas as esferas,
estabeleceu os prazos para o exercício da ação punitiva pela Administração
Pública Federal, em que a limitação prescricional pode ocorrer: anteriormente
à instauração de processo administrativo, visando à apuração de infração
administrativa (prescrição da pretensão punitiva); durante o andamento do
processo administrativo, em razão da sua paralisação injustificada (prescrição
intercorrente), bem como após a constituição do crédito (prescrição da
pretensão executória), nos moldes que segue:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da
Administração Pública Federal, direta e indireta, no
exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou,
no caso de infração permanente ou continuada, do dia em
que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo
paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento
ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo
da apuração da responsabilidade funcional decorrente da
paralisação, se for o caso.
20. THOMÉ, Romeu. Decadência e prescrição nos processos administrativos ambientais. Questões
Controvertidas – Direito Ambiental, Direitos Difusos e Coletivos e Direito do Consumidor, 1ª
ed. Salvador: Juspodivm, 2013, v.1. p. 275-288.
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§ 2o Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração
também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo
previsto na lei penal.
Art. 1o-A Constituído definitivamente o crédito
não tributário, após o término regular do processo
administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de
execução da administração pública federal relativa a crédito
decorrente da aplicação de multa por infração à legislação
em vigor21.

Portanto, como visto acima, a Lei Federal nº 9.873/1999 estabelece três
modalidades de prescrição que podem incidir nos processos administrativos
de âmbito federal, inclusive em matéria ambiental, quais sejam a prescrição
da pretensão punitiva, a prescrição intercorrente e a prescrição da pretensão
executória.
Especificamente em matéria ambiental, de acordo com o Decreto
Federal nº 6.514/2008, nos mesmos moldes da Lei Federal nº 9.873/1999, o
seu art. 21, §2º, estabelece que incide prescrição no procedimento de apuração
do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento
ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento
da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional
decorrente da paralisação.
Em que pesem as disposições federais sobre a incidência da prescrição
intercorrente nos processos administrativos de âmbito federal, especificamente,
no Estado de Minas Gerais, há uma lacuna legislativa quanto à incidência de
prescrição intercorrente nos processos administrativos estaduais.
Ora, nesse sentido, como ficam os administrados do Estado de Minas
Gerais? Desprovidos de qualquer segurança jurídica em termos de tempo de
análise dos processos administrativos?
Entende-se que tal situação não pode ser admitida.

4 POSICIONAMENTO DA ADVOCACIA GERAL DO ESTADO
EM MINAS GERAIS E DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS
Corroborando a tese de afronta à Constituição Federal de 1988 e aos
princípios que regem o ordenamento jurídico pátrio, é entendimento atual da
Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais a impossibilidade de aplicação da
Lei Federal nº 9.873/1999 para o reconhecimento da incidência da prescrição
intercorrente em âmbito estadual, nos termos do Parecer nº 14.556/200522,
que segue:
21. BRASIL. LEI No 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br. Acesso em: 20 fev. 2021.
22. MINAS GERAIS. Parecer 14556, de 19 de setembro de 2005. Disponível em: http://www.age.
mg.gov.br. Acesso em 16 dez. 2019.
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[...] Considerando o poder de polícia administrativa como
atribuição cujo exercício é assegurado à Administração
Pública unilateralmente, sem a necessidade de aquiescência
do particular, que se limita a submeter-se à vontade estatal
exarada nos limites legais, dúvida não há sobre a incidência
de prazo decadencial, mormente se se atentar para a
indisponibilidade dos interesses presentes na espécie. [...]
entende-se não ser aplicável no âmbito estadual norma
promulgada em outro nível da federação, qual seja, a
União Federal. Não há de se reservar à União competência
para editar norma geral sobre decadência ou prescrição
administrativas na seara do poder de polícia, uma vez
que tais questões consubstanciam matéria administrativa
pertinente a cada um dos entes políticos, não sendo
aplicável o prazo de 05 (cinco) anos do artigo 1º da Lei
Federal nº 9.873/99 indistintamente a Estados, Municípios
e Distrito Federal.
[...] Sendo assim, não remanesce qualquer dúvida sobre a
inaplicabilidade ao Estado de Minas Gerais das regras da
Lei nº 9.873, de 23.11.1999, incidente exclusivamente no
tocante ao poder de polícia federal.
[...] Afinal, nada impede que Estados editem regra sobre
decadência do direito potestativo de exercício da polícia
administrativa, uma vez que os prazos decadenciais até
mesmo contratualmente podem ser instituídos. Contudo,
se de tal regramento não cuidou o ente político estadual,
será necessária a identificação, no ordenamento como um
todo, de qual norma serve como indicativo genérico para o
aplicador do direito realizar a ponderação entre a segurança
jurídica e a legalidade, inclusive em relações jurídicoadministrativas.
[...] O prazo decadencial do artigo 1º da Lei Federal nº
9.873/99 para o exercício de poder de polícia federal não
se aplica aos Estados-membros, conforme exaustivamente
analisado no item 2. Assim, a aplicação das penalidades
incidentes em razão de infrações ambientais, bem como as
demais medidas cabíveis em cada hipótese, submetem-se
ao prazo geral previsto no art. 205 do Código Civil de 2002.

Nesses termos, para a Advocacia Geral do Estado de Minas, não
poderia ser aplicado o prazo de prescrição intercorrente de 5 anos, previsto
na Lei Federal nº 9.873/1999, nos processos administrativos ambientais
estaduais, e sim, por incrível que possa parecer, o prazo de 10 anos disposto
no art. 205, do Código Civil de 200223, o qual dispõe: “A prescrição ocorre em
dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”.

23. BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. Brasília. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. Acesso em: 16 dez. 2019.
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Posteriormente, a Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais (AGE),
por meio dos Pareceres nº 14.897/200924, nº 15.047/201025 e nº 15.076/201126,
reafirmou o entendimento da não aplicação da prescrição intercorrente para
os processos administrativos estaduais, conforme o disposto na Lei Federal
nº 9.873/1999, porém entendeu ser cabível a aplicação do prazo prescricional
de 5 anos do Decreto Federal nº 20.910/1932 em âmbito estadual.
Contudo, no entender da AGE, a contagem do prazo prescricional
quinquenal iniciaria apenas a partir da constituição do crédito não tributário,
ou seja, reconhece a prescrição da pretensão executória, mas não a prescrição
intercorrente, conforme se depreende dos trechos abaixo:
Parecer nº 14.897/2009: [...] Pelo exposto, ratificam-se os
fundamentos do Parecer AGE 14.556/2005, relativamente
à natureza decadencial do prazo para o exercício do poder
de polícia administrativa com o fim de apurar prática de
infração ambiental, e prescricional para a cobrança do
crédito não-tributário. Quanto à fixação desses prazos,
decadencial e prescricional, com a devida vênia, é de se
adotar a orientação jurisprudencial para afastar a conclusão
pela incidência do Código Civil à espécie e fixá-los em
cinco anos, cada qual, nos termos das razões expendidas.
Parecer nº 15.047/2010: Procedida à lavratura do auto de
infração com a imposição da penalidade e notificado o
infrator, está exercido o poder de polícia e não há mais a
possibilidade de a Administração decair desse poder-dever.
A partir de então não se cogita mais de prazo decadencial
para a Administração agir, mas ainda também não se
iniciou a fluência do prazo prescricional, que somente
se dará a partir da constituição definitiva do crédito nãotributário. E isso ocorrerá: (1º) a partir do decurso do prazo
para defesa do autuado. Exaurido, começa a fluir o prazo
de cinco anos para a Administração exigir o recolhimento
do crédito. (2º) apresentada defesa pelo autuado, deflagrase o procedimento administrativo e somente com a
notificação da decisão definitiva proferida principia o prazo
prescricional. [...]
Parecer nº 15.076/2011: [...] O Estado de Minas está se
antecipando a uma previsão legislativa e buscando observar
o prazo decadencial de cinco anos para constituição de
crédito não tributário numa ordem de coerência com o
prazo prescricional, também fixado em cinco anos, para
promover a cobrança judicial, cujos fundamentos estão
expostos no Parecer AGE 14.897 de 2009, não obstante
24. MINAS GERAIS. Parecer 14897, de 04 de março de 2009. Disponível em: http://www.age.
mg.gov.br. Acesso em 09 jun. 2020.
25. MINAS GERAIS. Parecer 15047, de 24 de setembro de 2010. Disponível em: http://www.age.
mg.gov.brAcesso em 06 jun. 2020.
26. MINAS GERAIS. Parecer 15076, de 06 de abril de 2011. Disponível em: http://www.age.mg.gov.
br. Acesso em 06 jun. 2020.
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inexista dispositivo de lei no âmbito estadual a impor
atuação administrativa dentro desse parâmetro temporal,
mas com vistas a uma atuação alinhada a princípios
constitucionais de eficiência e segurança jurídica, em relação
à própria Administração e também não desconsiderando a
perspectiva do infrator.

Em consonância a esse entendimento, a atual jurisprudência do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) também possui o posicionamento
contrário ao reconhecimento da prescrição intercorrente em processos
administrativos ambientais estaduais em razão da limitação territorial da Lei
Federal nº 9.873/1999, não podendo ser aplicado por analogia o Decreto
Federal nº 20.910/32, nos seguintes termos do acórdão proferido nos autos
da Apelação Cível nº 1.0035.18.000459-6/00127, da 3ª Câmara Cível, de
relatoria da Exma. Sra. Desa. Albergaria Costa:
EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
APLICAÇÃO LEI FEDERAL N.º 9.783/99.
IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. O tratamento dado
pela Lei n.º 9.783/99 e pelo Decreto n.º 6.514/2008 no que
toca à prescrição intercorrente dos processos administrativos
punitivos não pode ser aplicado ao procedimento
administrativo ambiental no âmbito estadual, conforme
orientação da Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º
1.115.078/RS STJ. O termo inicial do prazo prescricional de
cinco anos para a pretensão punitiva do Poder Público, nos
termos do Decreto n.º 20.910 é contado do encerramento
do processo administrativo de imposição da penalidade,
momento em que é definitivamente constituído o crédito
que poderá ser exigido (REsp n.º 1.112.577/SP, submetido
ao rito do art. 543-C do CPC/73).

Tal posicionamento foi baseado no julgamento do REsp nº 1.115.078
– RS28, de relatoria do Exmo. Sr. Des. Castro Meira, do Superior Tribunal de
Justiça, no ano de 2010, no qual o Ministro firmou entendimento de que a
Lei Federal nº 9.873/1999 e a prescrição intercorrente não são aplicáveis aos
processos administrativos ambientais estaduais, nos seguintes termos:
ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA
ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
DO
MEIO
AMBIENTE.
PRESCRIÇÃO.
SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873/99. PRAZO
DECADENCIAL.
OBSERVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543 – C
27. MINAS GERAIS. Apelação Cível nº 1.0035.18.000459-6/001, de 03 de outubro de 2019.
Disponível em: https://www4.tjmg.jus.br. Acesso em 16 dez. 2019.
28. STJ. Supremo Tribunal de Justiça. REsp nº 1.115.078 – RS, de 24 de março de 2010. Disponível
em: https://stj.jusbrasil.com.br. Acesso em 16 dez. 2019.
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DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008.1.
[...]
Sob o prisma negativo, a Lei 9.873/99 não se aplica:
a) às ações administrativas punitivas desenvolvidas por
estados e municípios, pois o âmbito espacial da lei limita-se
ao plano federal;
[...].

Sendo assim, como demonstrado, a jurisprudência majoritária,
até então consolidada, entende não ser possível a aplicação análoga da
prescrição intercorrente prevista na Lei Federal nº 9.873/1999 aos processos
administrativos estaduais, bem como que o prazo quinquenal da prescrição
previsto no Decreto Federal nº 20.910/1932 somente se inicia com a
constituição do crédito não tributário e, portanto, a princípio, não haveria
previsão do prazo prescricional intercorrente para atuação da Administração
Pública ou se daria pelo prazo geral de prescrição de 10 anos, previsto no
Código Civil de 2002.
Contudo, a prescrição intercorrente em processos administrativos
ambientais estaduais é um instituto de Direito Público, seara na qual eventuais
lacunas legislativas deveriam ser preenchidas por meio da legislação também
de Direito Público, como a Lei Federal nº 9.873/1999 e o Decreto Federal nº
20.910/1932, e não por uma norma de Direito Privado trazida pelo Código
Civil de 2002.
Inconstitucional e ilógico admitir que os administrados estaduais
de boa-fé e em similar situação aos administrados tutelados pela norma
federal, que demandariam tratamento, no mínimo igualitário, arquem com a
morosidade da burocracia pública e com os prejuízos daí decorrentes.
Ademais, em se tratando especificamente da proteção ao meio ambiente,
após o transcurso de longos anos de trâmite do processo administrativo
em âmbito estadual, de nada valem as penalidades imputadas por meio dos
respectivos autos de infração, em termos de recuperação do meio ambiente, já
que só serão exequíveis após o trânsito em julgado dos respectivos processos
administrativos.
Não reconhecer a incidência da prescrição intercorrente em processos
administrativos ambientais estaduais é admitir a completa ineficiência do
Poder Público Estadual na instrução e conclusão de tais processos.
Nestes termos, como leciona Romeu Thomé29: “Deve o Poder Público
observar o princípio da duração razoável do processo administrativo, não se

29. THOMÉ, Romeu. Decadência e prescrição nos processos administrativos ambientais. Questões
Controvertidas – Direito Ambiental, Direitos Difusos e Coletivos e Direito do Consumidor, 1ª
ed. Salvador: Juspodivm, 2013, v.1. p. 275-288.
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admitindo delongas injustificadas na execução dos atos necessários à efetiva
proteção do meio ambiente”.
A aparente ausência de norma específica que regulamente a incidência
da prescrição intercorrente nos processos administrativos ambientais estaduais
contribui para que não haja uma tempestiva e eficiente resposta ao infrator da
norma ambiental e sobretudo a efetiva proteção do meio ambiente.
Não há que se falar que a incidência da prescrição intercorrente
afronta à proteção ao meio ambiente, ao contrário, o instituto possibilita que
respostas mais céleres sejam dadas à sociedade, conforme afirma Paulo de
Bessa Antunes30:
A prescrição é instituto jurídico que tem por finalidade
resguardar a segurança jurídica e, de nenhuma forma, a
sua aplicação nas questões ambientais tem a consequência
de deixar o bem jurídico meio ambiente sem a devida
tutela, como parece ser a tese daqueles que sustentam a
imprescritibilidade em matéria ambiental. O fato objetivo
é que os interessados e, notadamente, a Administração
devem diligenciar tempestivamente para que a punição ou
recuperação dos danos causados ao meio ambiente seja
providenciada por quem de direito.

Portanto, não restam dúvidas de que a morosidade na apuração das
infrações às regras ambientais não trazem benefícios nem para a coletividade,
em termos de perceber convertida a penalidade aplicada em recuperação
do dano ambiental ou investimento em áreas necessárias à preservação dos
recursos naturais, nem mesmo para o administrado que, ao fim da apuração
da infração administrativa, caso não cancelado o auto de infração, será ainda
mais onerado com toda a correção monetária incidente no período de duração
do processo administrativo.

5 A TENTATIVA DE INSTITUIÇÃO DA PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE NO ESTADO DE MINAS GERAIS
Tendo em vista a necessidade de suprir a ausência de previsão legislativa
estadual em Minas Gerais em relação à prescrição intercorrente, no ano de
2018, foi proposto o projeto de lei nº 5.236/201831, na Câmara Legislativa de
Minas Gerais, o qual tinha por objeto o reconhecimento expresso do instituto
da prescrição intercorrente nos processos administrativos ambientais no
Estado de Minas Gerais.
Em que pese a importância do tema, o Exmo. Gov. do Estado de Minas
Gerais Sr. Romeu Zema, no dia 04 de Janeiro de 2019, publicou as razões do
30. ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 18ª ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas,
2016. p. 321.
31. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS. Projeto de Lei nº 5236/2018, de 07 de
junho de 2018. Disponível em: https://www.almg.gov.br. Acesso em 16 DEZ. 2019.
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veto total do supramencionado projeto de lei no Diário Oficial do Estado de
Minas Gerais (DOEMG)32, argumentando que o reconhecimento do instituto
da prescrição intercorrente seria contrário ao interesse público, nos moldes
que seguem:
MENSAGEM Nº 6, DE 4 DE JANEIRO DE 2019.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia
Legislativa, Comunico a vossa Excelência que, nos termos
do inciso ii do art. 70 da Constituição do Estado, decidi
vetar totalmente, por ser inconstitucional e contrária
ao interesse público, a Proposição de Lei nº 24.208, que
acrescenta o art. 2º-A à Lei nº 21 .735, de 3 de agosto de
2015, que dispõe sobre a constituição de crédito estadual
não tributário, fixa critérios para sua atualização, regula
seu parcelamento, institui remissão e anistia, e dá outras
providências. [...] razões do veto:
[...]
Apesar de reconhecer o mérito da proposição, que visa dar
maior eficiência à tramitação dos processos administrativos,
considerando o cenário de calamidade financeira que atinge
o Estado desde o ano de 2016, não nos parece prudente
a possibilidade do perecimento de significativo montante
de recursos públicos relacionados à constituição do crédito
não tributário estadual.
O estabelecimento de prazo prescricional de três anos,
sem o devido planejamento e estruturação, é insuficiente
para que os órgãos efetivem a constituição de créditos
não tributários estaduais, cujo valor estimado alcança um
montante de R$2.286.526.441,06 (dois bilhões duzentos
e oitenta e seis milhões quinhentos e vinte e seis mil
quatrocentos e quarenta e um reais e seis centavos) .
Considerando a atual capacidade de análise e respectiva
constituição definitiva do crédito não tributário, 64%
(sessenta e quatro por cento) desse montante restaria
prejudicado. [...].
[...]
Por fim, informo que será instituído Grupo de Trabalho
destinado a promover estudos relativos aos processos
administrativos de constituição de créditos não tributários,
com a participação da Assembleia, de modo que seja
possível discutir a melhor forma de se tratar um assunto
tão importante ao cidadão.
[...].

Depreende-se dos fundamentos do veto a latente contradição na
justificativa dada pelo Governo do Estado de Minas Gerais, uma vez que
32. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS. Mensagem nº 6/2019 – Razões do Veto,
de 04 de janeiro de 2019. Disponível em: https://www.almg.gov.brAcesso em 16 dez. 2019.
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assume a importância do reconhecimento do instituto da prescrição
intercorrente na esfera estadual, mas entende que os créditos não tributários
oriundos de processos administrativos ambientais, os quais, inclusive, sequer
foram definitivamente constituídos, são necessários para cobrir o rombo
financeiro nas contas públicas estatais.
Ora, os valores atribuídos aos autos de infração ambientais a título de
multa não podem ser considerados créditos não tributários para fins estimativa
de arrecadação financeira e, com isso, de cobrimento do rombo financeiro da
máquina pública estadual, uma vez que não foram sequer definitivamente
constituídos.
Nestes termos, dispõe a Lei Estadual nº 21.735/15, que regulamenta
a constituição de crédito estadual não tributário, em seu artigo 3º, incisos e
parágrafos:
Art. 3° - Constituído definitivamente o crédito não
tributário, mediante regular processo administrativo,
prescreve em cinco anos a pretensão de exigi-lo.
§ 1º Considera-se definitivamente constituído o crédito
não tributário quando a obrigação se tornar exigível,
notadamente quando:
I - do vencimento de pleno direito da obrigação constante
em título executivo extrajudicial;
II - o devedor não pagar nem apresentar defesa no prazo
legal;
III - não mais couber recurso da decisão administrativa,
certificando-se a data do exaurimento da instância
administrativa.
§ 2º O prazo prescricional começa a ser contado no dia
do vencimento do crédito sem pagamento ou na data do
exaurimento da instância administrativa que confirmar a
aplicação da penalidade, observado o disposto no § 3º do
art. 2º da Lei federal nº 6.830, de 22 de setembro de 198033.

Assim, equivocado o fundamento do veto da previsão legal de
prescrição intercorrente no Estado de Minas Gerais, uma vez que: (i) o
administrado possui direitos e garantias fundamentais constitucionalmente
garantidos a serem observados pela Administração Pública; (ii) o crédito não
tributário não foi devidamente constituído, uma vez que não houve o trânsito
em julgado do processo administrativo.
A partir de tais considerações, depreende-se que a atual política de
apuração de infrações ambientais adotada pelo Estado de Minas Gerais, como
se demonstrou, não tem por preceito básico o atendimento aos princípios
constitucionais e à finalidade protetiva do meio ambiente, ao contrário, os
33. MINAS GERAIS. Lei nº 21.735, de 03 de Agosto de 2015. Belo Horizonte. Disponível em:
http://www.fazenda.mg.gov.br. Acesso em: 16 dez. 2019.
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interesses tutelados aparentemente dizem respeito à garantia financeira da
máquina pública.
Nessa sistemática, a Administração Pública Estadual se beneficia da
sua falta de eficiência e produtividade, uma vez que, independentemente
do tempo que demorar para emitir decisão no processo administrativo, a
correção monetária da multa original não será afetada, a arrecadação estará
garantida, ainda que o meio ambiente não seja beneficiado por aquela autuação
originária.
Recentemente, em 07 de novembro de 2019, foi publicado novo projeto
de lei, sob o nº 1.248/201934, de autoria do Exmo. Dep. do Estado de Minas
Gerais Sr. Inácio Franco, no Diário do Legislativo do Estado de Minas Gerais,
o qual também propõe o reconhecimento da prescrição intercorrente em
processos administrativos estaduais de constituição de crédito não tributário
paralisados por mais de 03 anos.
Na justificativa do projeto de lei nº 1.248/2019, foi novamente
apresentada a necessidade de limitação do poder estatal, em especial o
reconhecimento de que a prescrição é uma importante ferramenta para que
a omissão do Estado não o beneficie de forma indiscriminada, como segue:
[...] De acordo com o art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição
Federal, a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que
garantam a celeridade de sua tramitação. A prescrição é
instituto que se vincula aos princípios basilares da atividade
jurisdicional em sua função de estabilização de expectativas
e garantia da segurança jurídica. Não se pode admitir que
a omissão administrativa do Estado o beneficie e torne
imprescritível sua ação punitiva, afrontando a segurança
jurídica. A ausência de um prazo máximo para a tramitação
dos processos no âmbito administrativo acaba por permitir
a criação de um passivo pelo Estado, causando desequilíbrio
econômico para a pessoa que apresentou a sua defesa ou o
seu recurso dentro do prazo previsto na legislação, mas que
aguarda, há mais de 10 anos, a solução de seu processo, já
que em caso de um eventual indeferimento terá que arcar
com a correção monetária pela taxa Selic [...].

É importante ressaltar que a prescrição intercorrente não se confunde
com anistia. A prescrição intercorrente visa garantir que o processo cível,
penal ou administrativo tenha uma duração razoável, com exceção dos
casos imprescritíveis previstos expressamente na Constituição Federal. Já a
anistia é o perdão imediato das multas aplicadas pelo Estado. Para não haver
confusão com esses institutos, a proposição em análise prevê que a prescrição
intercorrente somente será aplicada para os processos em curso na data de
publicação da futura lei se estes permanecerem parados por mais três anos. Ou
34. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS. Projeto de Lei nº 1.248/2019, de 23 de
outubro de 2019. Disponível em: https://www.almg.gov.br, p.13. Acesso em 16 dez. 2019.
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seja, em nenhum caso será permitido o cômputo dos períodos de paralisação
decorridos até a publicação da futura lei35.
Em que pese mais uma vez ficar evidenciada a necessidade de
se reconhecer a incidência da prescrição intercorrente em processos
administrativos de âmbito estadual, de acordo com o novo Projeto de Lei,
a incidência da prescrição intercorrente somente ocorrerá para processos
administrativos futuros, após a entrada em vigor da nova lei, com vistas a
evitar que haja novo veto do Governador, pelos mesmos motivos expostos
anteriormente.
Resta claro, portanto, que a finalidade de proteger o meio ambiente
e evitar o cometimento de novas infrações à normativa ambiental se esvai
em razão da sistêmica procrastinação estatal, dando lugar a um objetivo
confiscatório e ilegítimo, o que é totalmente contrário ao interesse da
coletividade.
Nesse sentido, como bem explicitado por Celso Antônio Bandeira de
Mello36:
[...] os interesses secundários não são atendíveis senão
quando coincidirem com os interesses primários, únicos
que podem ser perseguidos por quem axiomaticamente os
encarna e representa. Percebe-se, pois, que a Administração
não pode proceder com a mesma desenvoltura e liberdade
com que agem os particulares, ocupados na defesa das
próprias conveniências, sob pena de trair sua missão
própria e sua própria razão de existir.

Assim, o reconhecimento da aplicação análoga do Decreto Federal nº
20.910/32 e da Lei Federal nº 9.873/1999 para a incidência da prescrição
intercorrente nos processos administrativos estaduais que versam sobre
matéria ambiental é uma importante ferramenta para suprir as aparentes
lacunas legislativas, dando maior efetividade às sanções administrativas
aplicadas no que diz respeito à proteção do meio ambiente e à segurança
jurídica dos administrados.

6 DA MUDANÇA JURISPRUDENCIAL E DO RECONHECIMENTO
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO ÂMBITO DO
CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA AMBIENTAL (COPAM) E
PELA 4ª CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS
GERAIS (TJMG)
Em que pese o firme posicionamento do Estado de Minas Gerais
e da jurisprudência majoritária no que concerne ao não reconhecimento
35. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS. Projeto de Lei nº 1.248/2019, de 23 de
outubro de 2019. Disponível em: https://www.almg.gov.br, p.13. Acesso em 16 dez. 2019.
36. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 27 ed. São Paulo: Malheiros,
2010. p. 73.
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da incidência da prescrição intercorrente em processos administrativos
ambientais estaduais, já é possível notar uma mudança de mentalidade, pelo
menos do órgão colegiado do Conselho Estadual de Política Ambiental
(COPAM), conforme decisão proferida na 4ª Reunião Ordinária da Unidade
Regional Colegiada Central Metropolitana, realizada no dia 04 de setembro de
201937, ocorrida em Belo Horizonte/MG:
Em 4 de setembro de 2019, reuniu-se ordinariamente
a Unidade Regional Colegiada Central Metropolitana
(URC CM) do Conselho Estadual de Política Ambiental
(COPAM), em Belo Horizonte, Minas Gerais. [...] 6.2)
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A. Usiminas
S/A. Belo Horizonte/MG. PA. CAP 574493/2018, AI
51317/2010. Apresentação: Supram Central Metropolitana.
Aprovado por maioria o deferimento do recurso nos termos
requeridos, contrariando o Parecer Único. [...] Justificativas
de votos contrários ao Parecer Único. Conselheiro Thiago
Rodrigues Cavalcanti: “Por três motivos: presença do bis
in idem, presença de prescrição intercorrente e aplicação
da taxa Selic, quando deveria ser a tabela da Corregedoria
Geral de Justiça.” Conselheiro Wagner Soares Costa:
“Eu acompanho as justificativas do conselheiro Thiago.”
Conselheiro Adriano Nascimento Manetta: “Pelos mesmos
motivos trazidos pelo conselheiro Thiago.” Conselheiro
Carlos Alberto Santos Oliveira: “Prescrição intercorrente,
forma de correção e bis in idem.” Conselheiro Marcos
Vaz de Oliveira Moutinho: “Eu acompanho o voto do
conselheiro Thiago [...].

Nos mesmos moldes, no âmbito do Judiciário, também se nota a alteração
de entendimento no sentido de se reconhecer a incidência da prescrição
intercorrente nos processos administrativos ambientais estaduais, nos termos
do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 1.000.18.057043-4/004,
com sessão de julgamento realizada em 10/10/2019, pela 4ª Câmara Cível do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e de relatoria do Exmo. Sr. Des.
Renato Dresch38:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA
– SANÇÃO ADMINISTRATIVA – INFRAÇÃO
AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
PROCESSO ADMINISTRATIVO – PARALISAÇÃO –
PRAZO – DECRETO Nº 20.910/32. 1- Na ausência de
regulamentação específica, no âmbito do Estado de Minas
Gerais acerca da prescrição intercorrente da pretensão
punitiva do ente público, decorrente de infração ambiental,
aplica-se por analogia, o prazo de cinco anos previsto no
Decreto nº 20.910/32, incidente às pretensões em face da
37. SEMAD. 4ª Reunião Ordinária da Unidade Regional Colegiada Central Metropolitana, de 04 de setembro
de 2019. Disponível em: http://www.meioambiente.mg.gov.br. Acesso em 01 nov. 2019.
38. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. Apelação Cível nº 1.000.18.057043-4/004, de
10 de outubro de 2019. www.tjmg.jus.br, 2019. Disponível em: https://www4.tjmg.jus.br. Acesso
em 01 nov. 2019.
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Fazenda Pública; 2- Há prescrição intercorrente da pretensão
punitiva quando o procedimento de apuração do auto de
infração ambiental fica paralisado, injustificadamente, por
período superior a cinco anos.
(...)
No âmbito do Estado de Minas Gerais o Decreto nº
44.844, de 25/6/2008, revogado pelo inciso I do art. 145
do Decreto nº 47.383, de 02/03/2018, em seu art. 36
estabelecia que após a apresentação de defesa contra a
sanção decorrente de infração ambiental, “o processo será
instruído na forma e nos prazos estabelecidos pela Lei nº
14.184, de 2002”.
A Lei Estadual nº 14.184/2002, que dispõe sobre o processo
administrativo no âmbito da administração pública estadual,
não prevê prazo expresso para a prescrição do processo
administrativo paralisado injustificadamente, como o faz a
Lei Federal nº 9.873/1999, embora preveja o prazo de 60
dias para que seja proferida decisão no âmbito do processo
administrativo, prorrogável por igual período.
Não se pode admitir, contudo, que a omissão administrativa
do Estado lhe beneficie e torne imprescritível sua ação
punitiva, afrontando a segurança jurídica. [...].
Inexistindo prazo específico na legislação estadual quanto
à prescrição intercorrente em processo administrativo para
a aplicação de multa ambiental, aplica-se a regra geral do
Decreto nº 20.910/32, que prevê o prazo de cinco anos
para a cobrança de débitos da Fazenda Pública e se aplica,
por isonomia, às demais relações entre Administração
Pública e Administrado quando não há prazo prescricional
ou decadencial específico.

Logo, a atual sistemática adotada majoritariamente no estado de
Minas Gerais, em relação ao não reconhecimento da prescrição intercorrente
em processos administrativos ambientais sob o argumento de ausência de
legislação específica e calamidade financeira, está em fase de modificação.
Essa mudança de posicionamento também está sendo adotada em
outras localidades pelos respectivos Tribunais de Justiça, em que se destaca o
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a fim de que não mais se perpetue
a imprescritibilidade do poder público estatal nos processos administrativos
estaduais, especificamente em matéria ambiental, e, por conseguinte, se efetive
os princípios basilares da Constituição Federal de 1988, como disposto no
Agravo de Instrumento nº 70082402801/RS39:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO
PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EXCEÇÃO DE
39. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL. Agravo de Instrumento nº
70082402801/RS, de 31 de outubro de 2019. Disponível em: https://tj-rs.jusbrasil.com.br.
Acesso em 06 jun. 2020.
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PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA DECORRENTE
DE
INFRAÇÃO
AMBIENTAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. PARALISAÇÃO DURANTE MAIS
DE CINCO ANOS A CONTAR DA INTERPOSIÇÃO
DE RECURSO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA
DA FEPAM. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
CARACTERIZADA. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA,
DO PRAZO PRESCRICIONAL DO DECRETO NO
20.910/32. No processo administrativo instaurado com
vistas à imposição de multa ambiental aplica-se, por analogia,
o prazo de prescrição quinquenal previsto no Decreto no
20.910/32. Verificada a inércia da Administração Pública,
diante do transcurso de lapso temporal superior a cinco
anos entre a interposição do recurso administrativo e sua
apreciação pelo Diretor-Presidente da FEPAM, a pretensão
de impor sanção administrativa por infração ambiental
resta fulminada pela prescrição intercorrente. Precedentes
do STJ e desta Corte. Decisão singular reformada. Exceção
de pré-executividade acolhida. RECURSO PROVIDO.
(TJRS-Agravo de Instrumento, No 70082402801,
Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 31-10-2019 Publicação: 05-11-2019).

Em que pese a importante mudança jurisprudencial, entende-se que a
adoção do prazo de 5 anos, utilizado com base na regra do Decreto Federal nº
20.910/1932, incidente às pretensões em face da Fazenda Pública, ainda não
seria o posicionamento mais adequado, uma vez que é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, como
já citado, que o início da contagem do prazo prescricional quinquenal se dá
a partir da constituição do crédito não tributário, ou seja, relaciona-se com a
prescrição da pretensão executória e não com a prescrição intercorrente.
Por isso, em termos de prazo de prescrição intercorrente em matéria
ambiental no âmbito estadual, seria mais adequado e coerente a aplicação da
Lei Federal nº 9.873/99, que estabelece o prazo de 3 anos no que diz respeito
à prescrição intercorrente, bem como o Decreto Federal nº 6.514/2008, em
seu art. 21, §2º, especificamente no que tange à matéria ambiental, uma vez
que previu a incidência da prescrição intercorrente, em razão da paralisação
do processo administrativo em âmbito federal por mais de 3 anos.
Portanto, pelo princípio da isonomia, entende-se que o prazo
prescricional intercorrente de 3 anos deve ser aplicado a todos os níveis da
administração pública, seja ela federal, estadual ou municipal, sob pena de
desprestígio do administrado atingido somente pela fiscalização estadual.
Ademais, importante ressaltar que já existe uma previsão legal,
conforme a Lei Estadual nº 14.184/2002, de que o prazo para a prolação de
decisão no âmbito do processo administrativo em âmbito estadual é de 60
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dias, prorrogáveis por mais 60. Ou seja, o prazo de 120 dias já seria o máximo
admitido pela lei.
Admitir-se o prazo de 5 anos para a prescrição intercorrente, sendo
que a lei estadual que dispõe sobre o processo administrativo prevê o prazo
máximo de 120 dias para a prolação de decisão administrativa e, a lei federal
que dispõe sobre o processo administrativo em âmbito federal prevê o prazo
de 3 anos para incidência da prescrição intercorrente, também não faz sentido.
De todo modo, apesar de ser necessário ainda muito debate sobre o
assunto, verifica-se que já há uma luz no fim do túnel, um entendimento
no âmbito estadual mineiro de que a incidência da prescrição intercorrente
é necessária, com vistas ao cumprimento dos princípios previstos na
Constituição Federal de 1988, em relação à proteção ambiental e à segurança
jurídica dos administrados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atendendo ao preceituado pelo ordenamento jurídico pátrio, em especial
aos princípios da razoável duração do processo, da eficiência, da segurança
jurídica, da legalidade e da isonomia, não pode o administrado, atuando
de boa-fé para o atendimento da norma reguladora que lhe prescreve uma
conduta, ver-se impelido a realizar o pagamento de uma multa administrativa
ambiental, reajustada monetariamente, por período indefinido, em razão da
ineficiência do Poder Público e da pretensão do Governo Estadual em cobrir
um rombo financeiro.
Conforme visto acima, a importância da incidência da prescrição
intercorrente já foi admitida pelo Estado de Minas Gerais, bastando apenas a
sua previsão legal específica em âmbito estadual, a qual deve refletir a mesma
realidade dos administrados tutelados pelos processos administrativos em
âmbito federal, ou seja, incidir sobre os processos administrativos paralisados
por mais de 3 anos de forma injustificada.
Além do princípio da isonomia ser atendido dessa forma, a competência
legislativa em matéria ambiental e processual é de natureza concorrente, ou
seja, a União tem competência para dispor sobre normas gerais e os Estados
legislarão sobre as matérias não previstas pela lei geral.
Portanto, a previsão legal geral já existe na Lei Federal nº 9.873/1999 e
no Decreto Federal nº 6.514/2008. Basta que, enquanto não haja a elaboração
de norma específica de âmbito estadual, a qual é de suma importância para
regular a matéria, haja o reconhecimento pelos poderes legislativo, executivo
e judiciário da aplicação análoga das normas gerais federais, tornando eficazes
os princípios constitucionais tratados no presente artigo, em especial, da
razoável duração do processo, da eficiência, da segurança jurídica, da
legalidade e da isonomia.
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Análise de impacto regulatório no
direito ambiental
LEONARDO PEREIRA LAMEGO

INTRODUÇÃO
Em nosso ordenamento ainda é comum que normas ambientais
relevantes, seja lei em sentido estrito ou normas infralegais emanadas do
Poder Executivo, sejam elaboradas de forma centralizada por um ente, órgão,
autoridade ou representantes do Poder Público, editadas e postas em vigor
sem prévia consulta pública, sem a oitiva ou participação dos setores mais
afetados, sem transparência do processo de elaboração das propostas e sem
uma análise prévia de sua viabilidade prática, econômica ou, mormente, sem
que seja medida a dimensão dos impactos decorrentes das suas disposições e
sua aplicação prática, seja para o Governo ou para o setor privado.
Algumas das consequências negativas dessa forma de se editar normas
no Brasil é sua baixa eficiência quando posta em prática, a dificuldade de sua
implementação ou fiscalização e, ainda, a inadequação das normas à realidade.
Com isso, não é raro que as normas ambientais, ao serem postas em prática,
não tardem a revelar uma necessidade premente de sucessivos ajustes e
alterações nos seus comandos para se tornarem harmônicas, ou ao menos,
não conflitantes com o ordenamento já vigente, mais eficientes ou até mesmo
para tornar a sua implementação viável.
A título de exemplo, é comum no Direito Ambiental que haja
prorrogações sucessivas de prazos, a revisão de padrões ou condições de
difícil ou impossível implementação, alterações posteriores da legislação
para “afrouxar” requisitos em razão de ônus excessivo imposto, burocracia
desnecessária ou até mesmo em razão da criação de ônus para o Poder Público
sem a respectiva fonte de receita40, bem como a dificuldade ou impossibilidade
40. A exemplo: Criação de Unidades de Conservação sem recursos para a desapropriação,
instituição e manutenção.
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de sua implementação ou inadequação de seus termos e prazos à realidade,
o que, em última análise, reduz a eficiência da norma, diminui a aderência e
cumprimento pela sociedade e aumenta o risco de litígios e judicialização.
Exemplos não faltam no Direito Ambiental e apenas para citar alguns:
as sucessivas prorrogações do prazo para o Cadastro Ambiental Rural
(CAR) e pendências na regulamentação e implementação do Programa
de Regularização Ambiental (PRA); Cotas de Reserva Ambiental (CRA);
Pagamento por Serviços Ambientais (PSA); dezenas de alterações dos
requisitos e dos prazos relativos aos descomissionamento e descaracterização
de barragens de mineração com alteamento a montante poucos dias após a
publicação da primeira norma sobre o tema; alterações sucessivas e conflitos
de normas quanto às metragens das APPs fixadas em lei e regulamentos;
alteração de parâmetros e padrões de qualidade ambiental sem prazos
suficientes adequação das estruturas, tecnologia e equipamentos utilizados
(normas com vigência imediata); normas estabelecendo prazo reduzido de
validade de licenças e autorizações ambientais sujeitas a renovações sucessivas
quando os órgãos ambientais não detém meios para analisar todos os pedidos
de renovações em tempo razoável; prazos para análise e emissão de licenças
que raramente são cumpridos pelo Poder Público, entre outros tantos. Podem
ser citadas, ainda, as várias modalidades de compensações ambientais41 fixadas
de forma cumulativa e sobreposta sem que jamais tenha havido uma análise
do impacto positivo ou negativo de tais obrigações de forma sistemática.
Pode se dizer que os ditos populares “no Brasil tem lei que pega e
lei que não pega” ou “lei pra inglês ver” têm raízes nessa desconexão entre
direito positivado e o mundo real, a (in)efetividade das normas e o processo
de criação de normas; bem como em certo grau de demagogia ao se fazer
de conta que uma lei mais restritiva ou com punições mais severas resolveria
todos os problemas42. Por isso mesmo, é importante lembrar a importante
lição de Georges Ripert, ao afirmar que “quando o Direito ignora a realidade,
a realidade se vinga, ignorando o Direito”43.
Sobre este cenário, estudo realizado da Controladoria Geral da União
– GCU, intitulado “Avaliação da implementação da análise de impacto

41. Alguns exemplos de compensações federais: Compensação do SNUC (Lei 9.985/2000);
Compensação da Mata Atlântica (Lei 11.428/2007; Compensações por supressão de APP
(Resolução CONAMA 369; Compensação Espeleológica (Decreto nº 99.556/1990);
Supressão de vegetação que abrigue espécie da flora ou da fauna ameaçada de extinção
(Lei 12.651/2012); Compensação Ambiental Florestal pelo corte ou supressão de espécies
ameaçadas ou protegidas por lei.
42. Este raciocínio fica bastante claro em relação ao exercício do Poder de Polícia, na medida em
que não é somente a severidade da pena que inibe a prática dos ilícitos, mas em grande parte a
eficiência deste poder de inibição ou de prevenção está intimamente o grau de probabilidade
ou de certeza da punição.
43. Frase célebre do Jurista francês Georges Ripert.
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regulatório na Agência Nacional De Águas – ANA”, em 2018, aponta o
seguinte:
Verificou-se, por meio do presente trabalho e em resposta
às questões de auditoria, que
a “Implementação da Análise do Impacto Regulatório AIR” na ANA apresentou os seguintes aspectos:
• Regulamentações evolvendo a implementação de AIR:
não houve avanços desde o Projeto Piloto em Inspeção Especial
de Segurança de Barragens e não existem regulamentações
implementadas (previsão em regimento interno, normativos
ou manuais);
• Elaboração de Agenda Regulatória: a Agência ainda não
implementou um processo transparente e público de elaboração da
agenda regulatória;
• Avanços na utilização das boas práticas regulatórias: foram
tímidos os avanços e atualmente os processos regulatórios
de adução de água bruta e segurança de barragens são os
mais aderentes à metodologia de AIR;
• Participação popular no processo de regulação:
especialmente nos processos regulatórios de adução de água
bruta e de segurança de barragens são realizadas audiências
públicas para submissão da proposta de normativo à
consulta popular;
• Avaliação das contribuições populares: as contribuições
às consultas públicas são consideradas e analisadas no
Relatório de Avaliação das Contribuições Recebidas da
Audiência Pública.
• Transparência no processo regulatório: as regulações da
ANA estão disponíveis no site da Agência;
• Avaliação ex post dos resultados de suas decisões
regulatórias: não foi identificado processo de avaliação ex post;
• Metodologia para o gerenciamento e revisão do estoque
regulatório: os normativos não possuem dispositivo que aponte
prazo máximo para a sua revisão e não há gerenciamento de estoque
regulatório instituído na Agência44. (grifou-se)

O louvável projeto piloto realizado junto à ANA, conforme relato da
CGU, surtiu poucos efeitos e revelou a necessidade de outras iniciativas para
endereçar o problema.
Vale mencionar que outras agências federais reguladoras não integrantes
do SISNAMA ou ligadas diretamente à matéria ambiental já adotam esta
prática de maneira institucionalizada há alguns anos, tais como a ANEEL
44. BRASIL. Diretrizes gerais e guia orientativo para elaboração de Análise de Impacto Regulatório – AIR
/ Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais [et al.]. --Brasília:
Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.gov.br Acesso em: 04 fev. 2021.
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e a ANVISA, as quais possuem procedimentos específicos para elaboração
de AIR desde 2008. Sobre a relevância do tema, as agências supracitadas
registram:
A AIR visa o aprimoramento da qualidade regulatória,
contribuindo para a transparência do processo de regulação
e para o diálogo entre governo, setor regulado e a sociedade
em geral, e tem como finalidade orientar e subsidiar
a tomada de decisão e contribuir para que a atuação do
regulador seja efetiva, eficaz e eficiente. A Análise de
Impacto Regulatório (AIR) é um processo sistemático de
gestão regulatória, baseado na melhor evidência disponível,
que busca avaliar, a partir da definição de um problema
regulatório, os possíveis impactos das opções regulatórias
disponíveis para o alcance dos objetivos pretendidos 45..
A Análise de Impacto Regulatório (AIR) é um procedimento
que auxilia o regulador a melhorar a qualidade de suas decisões.
Consiste em avaliar a necessidade e as consequências de uma
possível nova regulação, verificando se os benefícios
potenciais da medida excedem os custos estimados e se, entre
todas as alternativas consideradas para alcançar o objetivo
da regulação proposta, a ação é a mais benéfica para a
sociedade46.

Assim, embora existam iniciativas no âmbito de outros órgãos
reguladores federais, a grande maioria dos órgãos ambientais e autoridades
com poderes reguladores não possuem prática sistemática ou institucionalizada
para a realização de prévia análise de impacto regulatório (AIR) para edição de
normas ambientais e regulamentos47. Embora seja de conhecimento comum
que a sustentabilidade está amparada por três pilares: 1) economicamente
viável, 2) socialmente justo e 3) ambientalmente adequado, fato é que
uma prévia avaliação dos impactos socioeconômicos e ambientais para a
elaboração e a implementação de normas ambientais no Brasil, via de regra,
não é realizada nem mesmo para a edição de normas altamente relevantes.
Isso tem afetado substancialmente a forma como leis e regulamentos
são editados e postos em vigor e, de outro lado, reforçam a baixa eficácia ou
a baixa relação “custo x benefício” de tais normas.
45. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. Disponível em: http://portal.anvisa.
gov.br/analise-de-impacto-regulatorio Acesso em: 14 nov. 2019.
46. BRASIL. ANEEL. Agencia Nacional de Energia Elétrica. Disponível em: https://www.aneel.gov.
br/impacto-regulatorio Acessado em: 14 nov. 2019.
47. Sem prejuízo, vale registrar algumas pontuais e valiosas iniciativas de órgãos integrantes do
SISNAMA que incorporaram como boa prática a formação de comissões ou grupos de
trabalho para revisão e elaboração de normas e seus regulamentos, bem como a realização
consultas públicas para colher das partes interessadas e afetadas as suas contribuições para
o aprimoramento de propostas de normas, tais como têm sido feito pelo CONAMA e o
Conselho Estadual de Política Ambiental do Estado de Minas Gerais (COPAM-MG) em
relação às normas de maior repercussão.
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1 AIR – EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL
Antes de aprofundar na análise da AIR na legislação Brasileira, vale
registrar brevemente a experiência internacional acerca da relevância da
Análise de Impacto Regulatório (AIR), visto que tal prática é adotada e
regulamentada em países desenvolvidos há pelo menos 30 anos.
Sobre a relevância da AIR, a Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Económico – OCDE faz de forma enfática a seguinte
recomendação:
A Análise de Impacto Regulatório (AIR) é uma abordagem
sistêmica para avaliar, de forma crítica, os efeitos positivos
e negativos dos regulamentos propostos e existentes e
de alternativas não regulatórias. Tal como empregado
nos países da OCDE, a AIR abrange uma variedade de
métodos.
É um elemento importante de uma abordagem baseada em evidências
para a formulação de políticas.
A análise da OCDE mostra que a realização da AIR dentro
de uma estrutura sistemática apropriada pode determinar a
capacidade dos governos de garantir que as regulamentações sejam
eficientes e eficazes em um mundo em mudança e complexo.
Alguma forma de AIR foi adotada por todos os membros da
OCDE48, mas todos consideraram a implementação bemsucedida do AIR administrativamente e tecnicamente
desafiadora49 (grifou-se).

Nos Estados Unidos da América, a exigência legal da realização de
análise de impacto regulatório tem nascedouro no ano de 1978, tendo sido
ampliada a regulamentação para incluir em seu escopo a “análise de custobenefício” na década de 1980. No início dos anos de 1990, nos termos da
Ordem Executiva 12866 (Executive Order – “EO” – Regulatory Planning and Review),
emitida pelo então presidente William J. Clinton (Bill Clinton) em 1993, foi
determinada a ampliação e aprimoramento da AIR, sendo justificada da
seguinte forma:
The American people deserve a regulatory system that works for
48. Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Chile, Coréia, Dinamarca, Eslovênia, Espanha,
Estados Unidos, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Israel, Itália,
Japão, Letônia, Luxemburgo, México, Noruega, Nova Zelândia, Países Baixos, Peru, Polônia,
Portugal e Reino Unido.
49. Tradução livre do original em Inglês: Regulatory Impact Analysis (RIA) is a systemic approach
to critically assessing the positive and negative effects of proposed and existing regulations and non-regulatory
alternatives. As employed in OECD countries it encompasses a range of methods. It is an important element
of an evidence-based approach to policy making. OECD analysis shows that conducting RIA within an
appropriate systematic framework can underpin the capacity of governments to ensure that regulations are
efficient and effective in a changing and complex world. Some form of RIA has now been adopted by all
OECD members, but they have all nevertheless found the successful implementation of RIA administratively
and technically challenging. (Disponível em: https://www.oecd.org Acesso em: 13 nov. 2019.
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them, not against them: a regulatory system that protects and improves
their health, safety, environment, and well-being and improves
the performance of the economy without imposing unacceptable or
unreasonable costs on society; regulatory policies that recognize that
the private sector and private markets are the best engine for economic
growth; regulatory approaches that respect the role of State, local,
and tribal governments; and regulations that are effective, consistent,
sensible, and understandable. We do not have such a regulatory system
today.
With this Executive order, the Federal Government begins a program
to reform and make more efficient the regulatory process. The objectives
of this Executive order are to enhance planning and coordination with
respect to both new and existing regulations; to reaffirm the primacy of
Federal agencies in the regulatory decision-making process; to restore
the integrity and legitimacy of regulatory review and oversight; and to
make the process more accessible and open to the public.50 (grifou-se)

Com essa nova regulamentação e visando aos objetivos supracitados,
as ações regulatórias consideradas significativas passariam a ser submetidas
à revisão ao “Escritório de Informação e Assuntos Regulatórios” e ao
“Escritório de Gestão e Orçamento” (OIRA e OMB, respectivamente, nas
siglas em inglês)51. Nos termos da EO uma “ação regulatória significativa”
inclui regulamentos que, potencialmente, poderão:
• ter um efeito anual na economia de cem milhões de
dólares ou mais;
• afetar adversamente de forma material a economia, um
setor da economia, produtividade, competição, empregos,
meio ambiente, saúde pública ou segurança, ou governos
estaduais, locais ou tribais ou comunidades;
• Criar uma inconsistência / incongruência grave ou
interferir em uma ação realizada ou planejada por outra
agência;
• Alterar materialmente o impacto orçamentário em
concessões, taxas ou programas de empréstimo ou os
direitos e obrigações de seus destinatários; ou
• Impactar nas prioridades do poder executivo ou contrariar
os princípios estabelecidos nesta ordem executiva.
50. O povo americano merece um sistema regulatório que trabalhe a seu favor, não contra ele: um
sistema regulatório que proteja e melhore sua saúde, segurança, meio ambiente e bem-estar e
melhore o desempenho da economia sem impor custos inaceitáveis ou irracionais à sociedade;
políticas regulatórias que reconhecem que o setor privado e os mercados privados são o
melhor motor do crescimento econômico; abordagens regulatórias que respeitam o papel dos
governos estaduais, locais e tribais; e regulamentos que são eficazes, consistentes, sensatos
e compreensíveis. Não temos esse sistema regulatório hoje. Com esse decreto, o Governo
Federal inicia um programa para reformar e tornar mais eficiente o processo regulatório. Os
objetivos desta ordem executiva são aprimorar o planejamento e a coordenação com relação
a regulamentos novos e existentes; reafirmar a primazia das agências federais no processo
de tomada de decisão regulatória; para restaurar a integridade e legitimidade da revisão e
supervisão regulatória; e tornar o processo mais acessível e aberto ao público.
51. Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA) in the Office of Management and Budget (OMB).
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A “EO” estabelece, como princípios básicos da AIR, que as agências
regulatórias devem: i) identificar o problema que pretende resolver; ii) quais
normas causam ou mitigam o problema e se estas outras normas relacionadas
ao assunto devem ser alteradas; iii) se existem alternativas à regulamentação, tais
como incentivos econômicos, alterações de taxas, educação/conscientização
que possam atingir o mesmo fim; iv) os riscos envolvidos e decorrentes da
regulamentação; v) a relação custo x benefício do regulamento, prevendo a
construção das normas de forma a atingir ponto ótimo nessa relação; vi)
considerar a previsibilidade e consistência das normas, bem como os custos de
fiscalização e custos com o cumprimento da norma; vii) realizar a construção
da norma com base na “melhor informação razoavelmente disponível” sob
o ponto de vista científico, econômico, técnico e outras fontes necessárias à
pretendida regulamentação; viii) evitar normas que sejam inconsistentes ou
contraditórias com outras normas; ix) regulamentar visando implementar o
objetivo com o menor ônus possível para a sociedade, indivíduos e empresas
de diferentes portes e x) utilizar linguagem simples e clara, visando minimizar
insegurança e litígios.
Além disso, o órgão federal, promulgador do regulamento, e o
Escritório de Gestão e Orçamentos (OMB) deve disponibilizar ao público os
documentos trocados entre eles durante a análise. A agência federal responsável deve,
ainda, identificar quaisquer alterações substantivas entre a minuta submetida
ao OMB e a regra publicada e deve identificar as alterações feitas por sugestão
ou recomendação do OMB.
Esta maior transparência em relação aos processos de elaboração dos
regulamentos, exigida a partir de 1993, nos EUA, por força da supracitada
ordem executiva, faz lembrar a célebre frase do século XIX sobre como
se fazem as leis e as salsichas52. Tal prática, efetivamente, reflete um novo
paradigma social e visão de mundo em termos de processo regulatório e da
necessidade de garantia de publicidade e acesso à informação, participação e
transparência, sendo o que se espera das autoridades em relação aos processos
regulatórios, inclusive, para assegurar a prevalência do interesse público na
edição de normas. Assim como a sociedade, em geral, atualmente se preocupa
em ter informações nutricionais sobre os alimentos (inclusive da salsicha), ela
também espera transparência e acesso às informações em relação à elaboração
e à aprovação das normas.
Por sua vez, a Ordem Executiva 13563 (Executive Order 13563 - Improving
Regulation and Regulatory Review), publicada durante o mandato do presidente
Barack Obama, em 2011 (76 FR 3821; 21 de janeiro de 2011), reafirma e
amplia os princípios incorporados na EO 12866, recomendando às agências
coordenar suas atividades regulatórias e considerar abordagens regulatórias
que reduzam o peso e ônus da regulamentação.
52. “Os cidadãos não poderiam dormir tranquilos se soubessem como são feitas as salsichas e as leis.”, frase
atribuída à Otto von Bismarck-Schönhausen e também ao, jurista e poeta, John Godfrey Saxe.
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A Ordem Executiva orienta as agências a, quando viável e apropriado,
buscar os pontos de vista daqueles que provavelmente serão afetados por
uma proposta de regulamentação antes que uma notificação da proposta de
regulamentação seja emitida. A EO 13563 exige que as agências quantifiquem
os benefícios e custos previstos das formulações de regras propostas com a
maior precisão possível, usando as melhores técnicas disponíveis e garantam que
quaisquer informações ou processos científicos e tecnológicos usados para
apoiar suas ações regulatórias sejam objetivos.
Na medida do possível, e observados os limites legais, a EO 13563
também orienta as agências a fornecerem acesso on-line ao processo de
regulamentação, juntamente com quaisquer descobertas científicas e técnicas
relevantes em regulations.gov., para dar ao público a oportunidade de conhecer
e comentar sobre as regulamentações propostas pela Internet.
Na seara ambiental, a Agência Ambiental Federal Norte Americana
(EPA - United States Environmental Protection Agency) também se vincula às
determinações das EOs, devendo submeter as propostas regulatórias ao
procedimento e à análise prévia de impacto regulatório.
Avaliando históricos legislativos de normas e regulamentos ambientais
submetidas à AIR, é possível verificar os efeitos positivos decorrentes do
amadurecimento da discussão e na construção das normas com base em
dados, estimativas, metodologia e critérios objetivos, visando atingir um
ponto ótimo, especialmente, no que tange à previsibilidade, viabilidade, eficácia,
custos e benefícios envolvidos, compatibilidade das normas com a realidade da época e a sua
adequação e harmonização com o sistema jurídico53.
Na Holanda, país que também conta com normas estabelecendo a
AIR desde a década de 1980, esta análise é obrigatória para a elaboração de
legislação nacional relativa ao meio ambiente, sendo que esta deverá incluir
avaliação, no mínimo, dos seguintes aspectos:
Avaliação de impacto nos negócios
• Quais categorias de empresas enfrentarão impacto nos
negócios?
• Quantas empresas serão realmente afetadas pela legislação
proposta?
• Qual é a natureza e a escala dos custos e benefícios para
as empresas envolvidas?
• Qual o tamanho do impacto da comunidade empresarial
mais ampla relacionada?
• Qual é a situação atual em relação aos países concorrentes
mais relevantes?
53. Alguns exemplos recentes de AIR, extraídos no âmbito da EPA, tais como a definição e
regulamentação de parâmetros de emissões atmosféricas, podem ser acessados no site da
agência: https://www.epa.gov/economic-and-cost-analysis-air-pollution-regulations/.
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• Como a legislação proposta afetará os mecanismos de
mercado?
• Quais são os efeitos socioeconômicos (por exemplo,
emprego, custos salariais)?
Avaliação de impacto ambiental
• Quais são as consequências para o uso e a mobilidade de
energia; para consumo e gestão de matéria prima; resíduos
e emissões para a atmosfera, o solo e as águas superficiais;
e para o uso do espaço físico disponível?
Avaliação de praticabilidade e aplicação
• Que grupo alvo(s) serão afetados e quão grande são esses
grupos?
• Quais efeitos sobre os agentes públicos e infraestrutura
necessária para a fiscalização da norma?
• grau esperado de observância espontânea à legislação;
• aspectos relacionados à escala e possibilidades de
controles;
• aspectos relacionados à escala e possibilidades de
penalidades.
• Quais organizações implementam e aplicam a legislação
proposta? Qual é a sua opinião da exequibilidade e
aplicabilidade e os custos associados?
• Quais serão as consequências e ônus para o judiciário
(tribunais, ministério público e órgãos públicos
fiscalizadores?)54

As respostas aos questionamentos constantes do roteiro acima e das
reflexões feitas devem ser consideradas para a elaboração de normas em
consonância com os princípios e objetivos da AIR, a fim de se demonstrar,
ao final, que existe uma adequação da proposta e a conciliação de todos os
interesses e direitos envolvidos.
Adicionalmente ao fato de grande parte dos países europeus já
contarem com alguma forma de AIR no âmbito da legislação doméstica, a
União Europeia define, consoante o EU Impact Assessment Guidelines (CEC
2005, 2009), que todas as propostas legislativas submetidas à denominada
Commission‘s Legislative and Work Programme (CLWP) devem ser antecedidas de
AIR e todas as propostas de lei que possam ter impacto socioambiental e/ou
econômico significativo também devem ser precedidas de AIR.
Verifica-se que a AIR tem se mostrado instrumento adotado em
países desenvolvidos, sendo um instrumento decisivo para fornecer
subsídios e informações baseadas em avaliação sistemática acerca do
54. OECD. The OECD Regulatory Policy Committee. INTEGRATING THE ENVIRONMENT
IN REGULATORY IMPACT ASSESSMENTS, 2011.
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problema regulatório, da necessidade ou conveniência da regulamentação,
bem como acerca dos potenciais impactos (positivo e negativos) de uma
nova regulamentação, prognosticando se a norma tenderá a atingir os seus
objetivos de forma eficiente. Nessa análise, frisa-se, devem ser considerados
inclusive os principais efeitos no ambiente, economia e sociedade (tripé da
sustentabilidade), bem como permite avaliar a relação custo x benefício da
regulamentação, permitindo um amadurecimento da discussão e identificação
de regulamentação mais equilibrada.
Além disso, a boa prática regulatória possibilita a construção de
normas por meio de processo mais transparente e participativo, permitindo
a discussão técnica por meio de procedimento e metodologia própria.
Tal mecanismo tende a mitigar ações regulatórias açodadas, puramente
passionais ou desinformadas. Outro aspecto positivo é a transparência, pois
o registro e acesso público da AIR permite uma melhor compreensão do
histórico regulatório, dos aspectos e impactos considerados e dos motivos
determinantes para a escolha normativa e seus objetivos primordiais, inclusive
para melhor interpretação e aplicação da norma.
Embora a implementação da AIR com metodologia adequada e
de forma sistematizada não seja tarefa simples e exija ciclos sucessivos de
aprimoramento para a correção e a evolução dos procedimentos e metodologias
aplicadas, trata-se, em suma, de uma boa prática adotada internacionalmente
e com efeitos positivos comprovados.

2 REGULAMENTAÇÃO DA AIR NO BRASIL
Para endereçar este problema já identificado no âmbito nacional e
visando suprir as deficiências nas práticas regulatórias, em junho de 2018,
o Governo Federal lançou a publicação intitulada Diretrizes Gerais e Guia
Orientativo para Elaboração de Análise de Impacto Regulatório – AIR55. De acordo
com este guia, a AIR deveria compreender, ao menos, 10 (dez) etapas, assim
ilustradas:

55. BRASIL. Diretrizes gerais e guia orientativo para elaboração de Análise de Impacto Regulatório – AIR
/ Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais [et al.]. --Brasília:
Presidência da República, 2018, p. 23. Disponível em: https://www.gov.brAcesso em: 04 fev.
2021. .
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Além deste fluxo de análise, o guia recomenda a consulta pública ou
audiência pública, principalmente, convocando as partes mais afetadas pela
norma, antes da decisão e aprovação da legislação, como uma sendo boa
prática para a elaboração de normas.
Na introdução da obra LIBERDADE ECONÔMICA, O BRASIL
LIVRE PRA CRESCER, organizado por Jerônimo Goergen56, Relator da
Medida Provisória 881- Lei nº 13874/2019 - Liberdade Econômica, expõemse o contexto geral e as premissas para a elaboração da MP 881 e para a
implementação da análise de impacto regulatório:
O gasto de dinheiro, tempo e paciência são características
presentes na vida dos brasileiros reféns da burocracia. São
muitas exigências sem sentido e informações discordantes, que
dificultam a resolução de questões simples. (SEBRAE, 2004).
Desburocratizar exige uma vontade política para possibilitar
uma maior brevidade nas análises e resoluções das
demandas de interesse do público. No cenário econômico
não é diferente. É preciso desburocratizar para que a
interferência do Estado e as demasiadas regulamentações
sobre a atividade econômica diminuam (BELTRÃO, 1980).
É o caso da forma se sobrepondo ao conteúdo, acarretando
no “apego ao papel, à certidão, ao atestado e ao carimbo”
(SEBRAE, 2004).
Os sintomas mais ostensivos da patologia burocrática são: o
apego à rotina, a cega obediência a normas e procedimentos
padronizados, a formalidade e não a essencialidade, a eficiência e
não a eficácia, o processo e não o resultado, a fabricação e não o
produto, a aparência e não o conteúdo, o relatório e não o
plano de ação, o passado, o presente, mas quase nunca o
futuro (MATOS, 1979, p.16).
56. O livro pode ser integralmente consultado em: https://aquanticacontabilidade.com.br Acesso
em 04 fev. 2021.
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Esse modelo burocrático consiste em uma organização
complexa, pouco flexível e ineficiente, e não acompanha mais o
ritmo das inovações e transformações sociais, tecnológicas
e econômicas, contrastando com as mudanças que se
apresentam e o desejo por um modelo que melhor
represente o anseio socioeconômico e empresarial desses
novos tempos (MATOS, 1979)
(...)
A análise de impacto regulatório é uma medida para
promover, a partir do colhimento de informações, dados
e eficiências, ou seja, por meio de um processo sistemático de
análise, uma orientação e uma assistência na tomada de decisão
para que se tenham ações regulatórias efetivas, eficazes e
eficientes, quando identificado um problema regulatório
(BRASIL, 2019). É um processo analítico que verifica a necessidade
ou não de intervenção normativa (CBIC, 2019). (grifou-se)

Na Exposição de Motivos da Medida Provisória nº 881/2019, convertida
posteriormente na Lei Federal nº 13.874/2019, consta que a proposição da
norma considerou, dentre outros fatores, as péssimas colocações do Brasil nos
rankings internacionais relativos à liberdade econômica, o fraco desempenho
relativo ao ambiente propício aos negócios e a falta de estabilidade jurídica das
relações. De fato, na publicação periódica do Banco Mundial, Doing Business,
em que são avaliados, em 190 países diferentes, o ambiente e a facilidade de se
fazer negócios e a respectiva regulamentação relativa à obtenção de licenças
para a construção; acesso à energia; registro de propriedades; obtenção de
crédito; complexidade no pagamento de tributos; proteção de acionistas
minoritários; comércio internacional; execução de contratos; soluções para
insolvência e relações trabalhistas e contratação com o governo, o Brasil
sempre figurou nos quartis inferiores e, portanto, bem abaixo da média
mundial. No ano de 202057, o Brasil ocupou a 124ª posição no ranking, entre
Senegal e Paraguai. Neste e em diversos outros rankings e avaliações, verificase reiteradamente um desempenho muito ruim do Brasil em termos de
segurança jurídica, eficácia e eficiência das normas e práticas jurídicas.
Vale destacar que, na supracitada Exposição de Motivos, afirma-se
que a liberdade econômica é “cientificamente um pré-requisito necessário,
e daí urgente, para que todas as políticas públicas de educação, tecnologia,
produtividade e inovação [...] tenham de fato um efeito real sobre a realidade
econômica do País”.
Tendo como premissa o contexto acima exposto e incorporando as
recomendações e boas práticas internacionais, foram aprovadas e sancionadas
a Lei Federal nº 13.874/2019 e a Lei 13.848/2019, as quais estabelecem,
em meio a outros princípios, garantias e diretrizes previstas na norma que
afetam o Direito Ambiental, um instrumento amplamente aplicado em países
57. Disponível em: https://www.doingbusiness.org, Acesso em: 02 jul. 2020.
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desenvolvidos na elaboração de normas ambientais58, todavia, muito pouco
discutido e pouquíssimo aplicado no direito ambiental brasileiro até então,
qual seja, a Análise de Impacto Regulatório (AIR)59.
A Lei Federal nº 13.874, do dia 20 de setembro de 201960, institui
a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (DDLE), tendo como
fundamento a necessidade de se instrumentalizar a aplicação dos princípios
da livre iniciativa e do livre exercício de atividades econômicas, consoante sua
previsão constitucional, bem como aumentar os níveis de segurança jurídica e
reduzir a burocracia decorrente do regramento jurídico nacional.
Em análise detida da DDLE, é possível verificar a sua transversalidade
e o fato de que a sua aplicação sistemática traz repercussões de forma ampla
e substancial em diversos setores econômicos, bem como na relação de entre
entes públicos e privados. A norma, além de reiterar a proteção de direitos
decorrentes do art. 170 e 174 da Constituição da República e regulamentar
aspectos concretos de sua aplicação, também define novos direitos,
obrigações e paradigmas, dentre os quais demanda a adoção de boas práticas
internacionalmente reconhecidas para a elaboração de normas e aplicação da
legislação, inclusive, na seara ambiental.
Nos termos do art. 1º da lei, a DDLE deve ser observada na aplicação
e na interpretação do direito civil, empresarial, econômico, urbanístico e do
trabalho nas relações jurídicas que se encontrem no seu âmbito de aplicação
e na ordenação pública, inclusive sobre exercício das profissões, comércio,
juntas comerciais, registros públicos, trânsito, transporte e, ainda, na proteção
ao meio ambiente.
Conforme propõe a DDLE, a obrigação da implementação da Análise
de Impacto Regulatório (AIR) está prevista no seu art. 5º, obrigando todos os
órgãos ou entidades da administração pública federal.
Art. 5º As propostas de edição e de alteração de atos
normativos de interesse geral de agentes econômicos ou
de usuários dos serviços prestados, editadas por órgão
ou entidade da administração pública federal, incluídas as
autarquias e as fundações públicas, serão precedidas da
realização de análise de impacto regulatório, que conterá
58. Conforme dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico – OCDE
(Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD). Disponível em: https://www.
oecd.org/regreform/regulatory-policy/ria.htm Acesso em: 14 nov. 2019.
59. Também sobre este tema, vale registrar o Decreto Federal nº 9.191/2017, que já estabelecia
diretrizes para elaboração, redação, alteração, consolidação e encaminhamento de propostas
de atos normativos ao Presidente da República pelos Ministros de Estado. Embora esta norma
não mencione de forma expressa a AIR ou imponha a sua realização, em diversos dispositivos
é possível se extrair a lógica da AIR na elaboração das normas e a sua exigibilidade para os
casos mencionados neste Decreto.
60. Inicialmente editada como Medida Provisória nº 881, de 30 de abril de 2019, posteriormente
convertida em lei pelo Congresso Nacional.
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informações e dados sobre os possíveis efeitos do ato
normativo para verificar a razoabilidade do seu impacto
econômico.
Parágrafo único. Regulamento disporá sobre a data de
início da exigência de que trata o caput deste artigo e sobre o
conteúdo, a metodologia da análise de impacto regulatório,
os quesitos mínimos a serem objeto de exame, as hipóteses
em que será obrigatória sua realização e as hipóteses em
que poderá ser dispensada61.

Por sua vez, a Lei Federal nº 13.848, de 25 de junho de 2019, dispõe
sobre a gestão, a organização, o processo decisório e o controle social das
agências reguladoras e estabelece a obrigatoriedade da AIR no âmbito das
agências reguladoras da seguinte forma:
Art. 6º A adoção e as propostas de alteração de atos
normativos de interesse geral dos agentes econômicos,
consumidores ou usuários dos serviços prestados serão, nos
termos de regulamento, precedidas da realização de Análise
de Impacto Regulatório (AIR), que conterá informações e
dados sobre os possíveis efeitos do ato normativo.
§ 1º Regulamento disporá sobre o conteúdo e a metodologia
da AIR, sobre os quesitos mínimos a serem objeto de
exame, bem como sobre os casos em que será obrigatória
sua realização e aqueles em que poderá ser dispensada.
§ 2º O regimento interno de cada agência disporá sobre a
operacionalização da AIR em seu âmbito.
§ 3º O conselho diretor ou a diretoria colegiada manifestarse-á, em relação ao relatório de AIR, sobre a adequação
da proposta de ato normativo aos objetivos pretendidos,
indicando se os impactos estimados recomendam sua
adoção, e, quando for o caso, quais os complementos
necessários.
§ 4º A manifestação de que trata o § 3º integrará,
juntamente com o relatório de AIR, a documentação a
ser disponibilizada aos interessados para a realização de
consulta ou de audiência pública, caso o conselho diretor
ou a diretoria colegiada decida pela continuidade do
procedimento administrativo.
§ 5º Nos casos em que não for realizada a AIR, deverá ser
disponibilizada, no mínimo, nota técnica ou documento
equivalente que tenha fundamentado a proposta de
decisão62.

61. BRASIL. ANEEL. Agência Nacional de Energia Elétrica. Disponível em: https://www.aneel.gov.
br/impacto-regulatorio Acessado em: 14 nov. 2019.
62. BRASIL. LEI Nº 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13874.htm Acesso em: 04 fev. 2021.
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A DDLE, portanto, ampliou a exigibilidade da AIR para todos órgãos
e entidades da administração pública federal, anteriormente prevista como
obrigação apenas das agências reguladoras, nos moldes da Lei Federal nº
13.848/2019.
A DDLE prevê, genericamente, que a AIR conterá informações e dados
sobre os possíveis efeitos do ato normativo para verificar a razoabilidade
do seu impacto econômico, mas estabelece a necessidade de regulamento
posterior para se definir o conteúdo, procedimento, metodologia e demais
requisitos. Logo, a sua exigibilidade e eficácia ficava suspensa até a posterior
regulamentação.
Posteriormente, o governo federal editou o Decreto Federal nº 10.411
de 30 de junho de 202063, regulamentando com maior detalhe a AIR e
estabelecendo os seguintes prazos para o início da sua exigibilidade, a saber:
I - 15 de abril de 2021, para:
a) o Ministério da Economia;
b) as agências reguladoras de que trata a Lei nº 13.848, de
201964; e
c) o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia - Inmetro; e
II – 14 de outubro de 2021, para os demais órgãos e
entidades da administração pública federal direta, autárquica
e fundacional.

Com efeito, órgãos reguladores em matéria ambiental no âmbito
federal, tais como a Agência Nacional de Águas, deverão cumprir as regras
e procedimentos para elaboração prévia da AIR a partir de abril de 2021 e,
a partir de Outubro de 2021, os demais órgãos e entidades ambientais, tais
como CONAMA, IBAMA, ICMBio, passam a estar sujeitos a estas novas
regras.

3 REGULAMENTAÇÃO DA AIR PELO DECRETO FEDERAL
10.411/2020 E SUA APLICAÇÃO AO DIREITO AMBIENTAL
Por determinação expressa da Lei Federal nº 13.874, a exigibilidade da
AIR ficaria suspensa até a posterior regulamentação no âmbito federal. Tal
regulamentação veio por meio do Decreto Federal nº 10.411 de 30 de junho
63. BRASIL. DECRETO Nº 10.411 DE 30 DE JUNHO DE 2020. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br. Acesso em 04 fev. 2021.
64. I - a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel); II - a Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP); III - a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel);
IV - a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); V - a Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS); VI - a Agência Nacional de Águas (ANA); VII - a Agência Nacional
de Transportes Aquaviários (Antaq); VIII - a Agência Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT); IX - a Agência Nacional do Cinema (Ancine); X - a Agência Nacional de Aviação
Civil (Anac); XI - a Agência Nacional de Mineração (ANM).
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de 2020, editado com o escopo específico de regulamentar a AIR, a qual
passaria a ser exigível na forma, prazos e hipóteses que menciona.
O referido Decreto dispõe sobre o seu conteúdo, os requisitos mínimos
a serem objeto de exame, as hipóteses em que será obrigatória e os casos em
que poderá ser dispensada.
Quanto ao alcance e submissão à norma, o Decreto se aplica aos
órgãos e às entidades da administração pública federal direta, autárquica e
fundacional, quando da proposição de atos normativos de interesse geral de
agentes econômicos ou de usuários dos serviços prestados, no âmbito de
suas competências, aplicando-se às propostas de atos normativos, formuladas
por colegiados por meio do órgão ou da entidade encarregado de lhe prestar
apoio administrativo.
É importante destacar que foram excluídas da obrigatoriedade deste
Decreto as propostas de edição de decreto e os atos normativos a serem
submetidos ao Congresso Nacional. Tal exclusão tem repercussões e, algumas,
potencialmente negativas. Notadamente, porque o momento de realização da
AIR é fundamental para fomentar a prévia e adequada descrição e abordagem
ao “problema regulatório”, de forma a subsidiar a tomada de decisões e os
regulamentos. Contudo, enquanto normas infralegais, elas estão adstritas aos
termos e limites da lei em sentido estrito (princípio da legalidade – art. 5º, II
e art. 37, caput da CR/88).
Portanto, uma lei concebida sem a adoção de tais práticas, análises
e reflexões criteriosas pode limitar a efetividade da AIR no âmbito do
regulamento. Tal aspecto reforça a conveniência e a oportunidade de
ampliação e adoção de boas práticas no processo legislativo e, também, a
recomendação (e comando constitucional) para que a lei federal foque em
estabelecer “regras gerais” em matéria ambiental e, com isso, ao evitar um
excessivo “engessamento” permita que o órgão regulador regulamente,
dentro do escopo legal consoante a sua prática e expertise na matéria no
âmbito de seu mister institucional.
O citado decreto regulamentador da AIR traz alguns conceitos
relevantes para aplicação da AIR, dos quais vale destacar:
i. análise de impacto regulatório - AIR - procedimento, a
partir da definição de problema regulatório, de avaliação prévia
à edição dos atos normativos de que trata este Decreto,
que conterá informações e dados sobre os seus prováveis
efeitos, para verificar a razoabilidade do impacto e subsidiar a
tomada de decisão;
ii. ato normativo de baixo impacto - aquele que:
a) não provoque aumento expressivo de custos para os
agentes econômicos ou para os usuários dos serviços
prestados;
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b) não provoque aumento expressivo de despesa
orçamentária ou financeira; e
c) não repercuta de forma substancial nas políticas públicas
de saúde, de segurança, ambientais, econômicas ou sociais;
iii. avaliação de resultado regulatório - ARR - verificação
dos efeitos decorrentes da edição de ato normativo,
considerados o alcance dos objetivos originalmente
pretendidos e os demais impactos observados sobre
o mercado e a sociedade, em decorrência de sua
implementação;
iv. custos regulatórios - estimativa dos custos, diretos e
indiretos, identificados com o emprego da metodologia
específica escolhida para o caso concreto, que possam vir
a ser incorridos pelos agentes econômicos, pelos usuários
dos serviços prestados e, se for o caso, por outros órgãos
ou entidades públicos, para estar em conformidade com
as novas exigências e obrigações a serem estabelecidas
pelo órgão ou pela entidade competente, além dos custos
que devam ser incorridos pelo órgão ou pela entidade
competente para monitorar e fiscalizar o cumprimento
dessas novas exigências e obrigações por parte dos agentes
econômicos e dos usuários dos serviços prestados;
v. relatório de AIR - ato de encerramento da AIR, que
conterá os elementos que subsidiaram a escolha da
alternativa mais adequada ao enfrentamento do problema
regulatório identificado e, se for o caso, a minuta do ato
normativo a ser editado; e
vi. atualização do estoque regulatório - exame periódico
dos atos normativos de responsabilidade do órgão ou da
entidade competente, com vistas a averiguar a pertinência
de sua manutenção ou a necessidade de sua alteração ou
revogação.

Importante ressaltar que todas as normas e roteiros citados indicam o
primeiro passo fundamental para a AIR, a “definição do problema regulatório”.
Como disse, certa vez, Albert Einstein, “se eu tivesse uma hora para resolver
um problema e minha vida dependesse da solução, eu utilizaria 55 minutos
para determinar qual a pergunta a ser feita, pois a partir do conhecimento
do problema/questão, eu poderia resolvê-la em menos de 5 minutos.” Esta
frase, de um dos maiores gênios da humanidade, ressalta a importância da
reflexão primordial a ser feita no âmbito da AIR, qual seja: qual o problema
regulatório a ser resolvido?
A partir da pergunta adequada, avalia-se a melhor forma de resolução
do problema, mediante a metodologia e critérios estabelecidos, notadamente
o roteiro definido no decreto regulamentador em exame.
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Com a regulamentação do artigo 5º da DDLE, doravante a edição, a
alteração ou a revogação de atos normativos de interesse geral de agentes
econômicos ou de usuários dos serviços prestados, por órgãos e entidades da
administração pública federal direta, autárquica e fundacional, será precedida
de AIR. Nos termos do art. 6º do decreto em referência, a AIR será concluída
por meio de relatório que contenha:
I - sumário executivo objetivo e conciso, que deverá
empregar linguagem simples e acessível ao público em
geral;
II - identificação do problema regulatório que se pretende
solucionar, com a apresentação de suas causas e sua
extensão;
III - identificação dos agentes econômicos, dos usuários
dos serviços prestados e dos demais afetados pelo problema
regulatório identificado;
IV - identificação da fundamentação legal que ampara
a ação do órgão ou da entidade quanto ao problema
regulatório identificado;
V - definição dos objetivos a serem alcançados;
VI - descrição das alternativas possíveis ao enfrentamento
do problema regulatório identificado, consideradas as
opções de não ação, de soluções normativas e de, sempre
que possível, soluções não normativas;
VII - exposição dos possíveis impactos das alternativas
identificadas, inclusive quanto aos seus custos regulatórios;
VIII - considerações referentes às informações e às
manifestações recebidas para a AIR em eventuais
processos de participação social ou de outros processos de
recebimento de subsídios de interessados na matéria em
análise;
IX - mapeamento da experiência internacional quanto às
medidas adotadas para a resolução do problema regulatório
identificado;
X - identificação e definição dos efeitos e riscos decorrentes
da edição, da alteração ou da revogação do ato normativo;
XI - comparação das alternativas consideradas para
a resolução do problema regulatório identificado,
acompanhada de análise fundamentada que contenha a
metodologia específica escolhida para o caso concreto
e a alternativa ou a combinação de alternativas sugerida,
considerada mais adequada à resolução do problema
regulatório e ao alcance dos objetivos pretendidos; e
XII - descrição da estratégia para implementação da
alternativa sugerida, acompanhada das formas de
monitoramento e de avaliação a serem adotadas e, quando
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couber, avaliação quanto à necessidade de alteração ou de
revogação de normas vigentes.

No que tange ao método de realização, a AIR deverá seguir
preferencialmente uma das metodologias especificadas na supracitada
norma para aferição da razoabilidade do impacto econômico, em especial:
I - análise multicritério; II - análise de custo-benefício; III - análise de
custo-efetividade; IV - análise de custo; V - análise de risco; ou VI - análise
risco-risco. Caso se não adote uma destas metodologias, o órgão/ente
deverá justificar o uso de outra metodologia considerada mais adequada
para a resolução do caso concreto.
No que se refere à participação dos afetados pela norma, o decreto
faculta a realização de consulta pública, nos termos do art. 8º e 9º, ao
estabelecer que:
Art. 8º O relatório de AIR poderá ser objeto de participação
social específica realizada antes da decisão sobre a
melhor alternativa para enfrentar o problema regulatório
identificado e antes da elaboração de eventual minuta de
ato normativo a ser editado.
Art. 9º Na hipótese de o órgão ou a entidade competente
optar, após a conclusão da AIR, pela edição, alteração
ou revogação de ato normativo para enfrentamento do
problema regulatório identificado, o texto preliminar da
proposta de ato normativo poderá ser objeto de consulta
pública ou de consulta aos segmentos sociais diretamente
afetados pela norma.

A realização de consulta pública será apenas obrigatória na hipótese
do art. 9º da Lei nº 13.848/2019 consistente na alteração de atos normativos
de interesse geral dos agentes econômicos, consumidores ou usuários dos
serviços prestados, ouvindo-se as propostas e críticas de forma não vinculante
à tomada de decisão (art. 11).
Considerando que a norma faculta a consulta pública como sendo a
regra e apenas obrigatória alguns casos específicos, parece que, nesse ponto, a
regulamentação acaba por deixar em segundo plano, ou como medida acessória
e não essencial, as contribuições dos setores e pessoas atingidas. Contudo,
especialmente no Direito Ambiental, os profissionais da área, estudiosos/
acadêmicos, o setor produtivo e as suas representações (associações, sindicados
etc.) possuem relevante expertise técnica, jurídica e prática e, portanto, é
possível afirmar que estão em condições de participar ativamente e apresentar
contribuições relevantes para construção da regulamentação. Neste aspecto,
entende-se tímida a forma com que foi estabelecida a participação dos setores
econômicos mais atingidos, bem como os administrados afetados pela norma,
priorizando-se uma visão governamental do problema em detrimento da
perspectiva dos administrados sujeitos às normas postas em vigor. Embora,
nesse ponto, a norma acabe refletindo uma “recomendação” de oitiva das
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partes interessadas, tem-se como boa prática a abertura de consultas públicas
e participação para a coleta de contribuições previamente à aprovação da
norma, especialmente para aquelas de alta relevância ou aquelas que afetem
classes ou setores específicos da sociedade e economia.
Outro aspecto relevante da norma é a previsão de acompanhamento
quanto à eficiência da norma após a sua entrada em vigor e eficácia. O decreto
prevê que os órgãos e as entidades implementarão estratégias para integrar a
Avaliação de Resultado Regulatório – ARR, que tem por objeto a verificação
dos efeitos decorrentes da edição de ato normativo, considerados o alcance
dos objetivos originalmente pretendidos e os demais impactos observados
sobre o mercado e a sociedade, em decorrência de sua implementação.
O relatório de AIR tem o objetivo de subsidiar a tomada de decisão pela
autoridade competente do órgão ou da entidade que o elabore. O relatório
de AIR não vincula a tomada de decisão de que trata o § 1º e é facultado à
autoridade competente do órgão ou da entidade decidir: I - pela adoção da
alternativa ou da combinação de alternativas sugerida no relatório da AIR;
II - pela necessidade de complementação da AIR; ou III - pela adoção de
alternativa contrária àquela sugerida no relatório, inclusive quanto às opções
de não ação ou de soluções não normativas. Com isso, a regulamentação da
AIR traz, como exigência legal, a adoção de outra boa prática que são os
ciclos contínuos de melhoria, comumente referidos como ciclos de PDCA65.
Uma vez concluído o procedimento ou, se for o caso, publicado o
ato normativo de caráter geral, o relatório de AIR será publicado no sítio
eletrônico da agência ou órgão ambiental e manterá os seus relatórios de
AIR disponíveis para consulta em seu sítio eletrônico, garantindo acesso
fácil a sua localização e identificação de seu conteúdo ao público em geral,
ressalvados aqueles com restrição de acesso nos termos do disposto na Lei
nº 12.527/2011.
Outro aspecto a ser observado é que o art. 21 prevê que “a inobservância
ao disposto neste Decreto não constitui escusa válida para o descumprimento
da norma editada e nem acarreta a invalidade da norma editada”66. Neste
aspecto, embora seja possível compreender que esta previsão visaria mitigar
riscos quanto à eficácia e validade da norma posta em vigor e conferir certa
segurança jurídica, de outro lado, é importante que se reflita sobre o fato da
ausência de penalidade específica ou sanção decorrente do não cumprimento
da AIR reduziria a regra a uma mera recomendação ou sugestão de
comportamento.
65. Acrônimo em inglês para Plan, Do, Check, Act, também denominado de Ciclo de Deming ou
Ciclo de Shewhart — é uma ferramenta de gestão que tem como objetivo promover a melhoria
contínua dos processos por meio de um circuito de quatro ações: planejar (plan), fazer (do),
checar (check) e agir (act).
66. BRASIL. DECRETO Nº 10.411 DE 30 DE JUNHO DE 2020. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br Acesso em 04 fev. 2021.
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Considerando que a lei exige da AIR e o regulamento já dispõe sobre
os casos específicos de sua dispensa, entende-se como necessário uma
melhor regulamentação acerca das consequências para a hipótese de sua não
realização em tempo e modo devidos, sob pena de fragilizar demasiadamente
o instituto e a obrigação, por exemplo, das AIR e ARR.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em 2020, a exigibilidade da AIR foi incorporada no âmbito da legislação
federal brasileira, passando a ser um procedimento prévio para a elaboração dos
regulamentos provenientes de entes, agências e órgãos federais com poderes
normativos, inclusive, aqueles integrantes ou vinculados do SISNAMA. Vale
ressalvar que os órgãos ambientais estaduais e municipais não estão sujeitas
às regras da AIR estabelecidas no âmbito federal. Com isso, considerando
o significativo volume de normas e regulamentos ambientais provenientes
das autoridades locais, a incorporação desta boa prática pelos entes estaduais
e municipais constitui aspecto ainda a ser endereçado e regulamentado nas
respectivas esferas.
Como visto, a AIR constitui uma boa prática da atividade regulatória, já
amplamente utilizada em países desenvolvidos, inclusive na seara ambiental.
A AIR possibilita a reflexão prévia e criteriosa acerca do problema regulatório
a ser enfrentado e a melhor abordagem para a sua solução, a relação “custo
x benefício” da proposta regulatória e a viabilidade de implementação. De
tal maneira, os direitos, deveres, bem como os prazos e as condições para a
implementação da norma poderão ser estabelecidas de forma mais adequadas
e harmonizada com o ordenamento e a realidade vivenciada.
A regulamentação afeta, potencialmente, também os regulamentos
já existentes, visto que a AIR e a ARR também são instrumentos para o
aperfeiçoamento normativo e de harmonização do regramento. Assim, a
legislação também incorpora a prática de ciclos contínuos de melhorias, com
a realização da avaliação periódica de compatibilidade e harmonização das
normas propostas com os demais regulamentos existentes sobre a matéria,
bem como acerca da eventual necessidade de consolidação67 ou atualização
das normas já em vigor e, ainda, a realização de análises posteriores à
edição de novos regulamentos, a fim de acompanhar sistematicamente se a
regulamentação permanece atingindo seus fins e se há ou não necessidade de
alterações para estabelecer melhorias normativas.
A regulamentação da AIR, por meio do Decreto Federal nº 10.411/2020,
embora não seja isento e críticas e oportunidades de melhoria, constitui
importante avanço na implementação da AIR no âmbito das agências federais
e órgãos integrantes do SISNAMA. Entretanto, para além da imposição
67. Vide também o Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, que dispõe sobre a revisão e
a consolidação dos atos normativos inferiores a decreto.
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legal da realização da AIR, será a incorporação efetiva dessas boas práticas
pelos órgãos e autoridades ambientais, juntamente com o amadurecimento
e a evolução das metodologias e análises aplicadas para este fim, o que
possibilitará uma melhoria qualitativa dos regulamentos ambientais.
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O ensino do direito ambiental no
brasil e a formação do advogado
especialista em direito ambiental
LETÍCIA YUMI MARQUES

INTRODUÇÃO
Por se tratar de uma matéria considerada nova e com área de atuação
ainda restrita, a disciplina de Direito Ambiental não é oferecida de forma
regular nos cursos de graduação em Direito em Instituições de Ensino
Superior brasileiras. A ausência da disciplina, porém, pode desestimular ou
dificultar a formação de profissionais para atuação na advocacia especializada
na área.
Assim, para compreender o cenário sobre o ensino do Direito
Ambiental em cursos de graduação e a formação dos advogados que atuam
na área, foram realizadas duas pesquisas: (i) o levantamento os dados relativos
ao oferecimento da disciplina junto às 108 Instituições de Ensino Superior
que receberam o Selo OAB Recomenda em 2019 e (ii) sobre o perfil de formação
dos advogados com atuação especializada em Direito Ambiental, traçado por
meio de um questionário respondido por membros da União Brasileira da
Advocacia Ambiental – UBAA e da Comissão de Meio Ambiente da Seção
de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/SP - as respostas
obtidas representam cerca de 10% do total dos membros desses grupos.
A análise dos dados sugere que o ensino do Direito Ambiental em
cursos de graduação no Brasil é insuficiente para a atuação profissional e
não incorpora conteúdos considerados relevantes para a análise crítica da
chamada crise ecológica.
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1 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O DIREITO AMBIENTAL
NO BRASIL
O Direito Ambiental é um dos ramos jurídicos mais recentes. No plano
internacional, é consenso que o marco das discussões sobre meio ambiente e
sustentabilidade foi a Conferência de Estocolmo, na Suécia, em 1972. Nela,
teve origem a Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente Humano, que é considerada o primeiro documento de Direito
Internacional a reconhecer o direito ao meio ambiente e a necessidade de
aliar desenvolvimento econômico com a sua proteção - nascia aí a expressão
desenvolvimento sustentável.
No Brasil, há normas que dispunham, ainda que de forma isolada,
sobre meio ambiente e saúde, desde os tempos do Império. A preocupação
com o meio ambiente ganha espaço timidamente nas constituições brasileiras
de 1824 até 1988, quando a Constituição Cidadã introduziu expressamente a
proteção do meio ambiente em seu artigo 2251. O Direito Ambiental brasileiro,
é claro, não surgiu apenas em 1988, já que diversas normas anteriores, como
o Código Florestal de 1965 e a própria Política Nacional do Meio Ambiente,
de 1981, são anteriores a esse marco. A doutrina não estabelece um marco
inaugural para o Direito Ambiental, mas indica que os primeiros trabalhos
sobre o tema surgiram na década de 19702. No entanto, o status constitucional
da proteção ao meio ambiente pode ter sido relevante para o seu oferecimento
nos cursos de graduação em Direito nas décadas seguintes.
Para Rizzatto Nunes3, a Constituição de 1988 concebeu o direito ao
meio ambiente sob uma ótica diferenciada, que transcende a esfera privada
do indivíduo e do Estado: os chamados direitos difusos e coletivos, que se
distinguem dos ramos tradicionais dos direitos público e privado por serem
“transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas
indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato”, conforme definição
legal4.
A autonomia do Direito Ambiental, que até então era caracterizado
apenas como conjunto de normas administrativas destinadas à regulamentação
do uso dos recursos naturais, tornou-se mais evidente a partir da conceituação
dos direitos difusos e coletivos pelo Código de Defesa do Consumidor, que
destacou a sua característica mais marcante: a multidisciplinariedade, não só
com as ciências naturais, mas dentro do Direito positivo, já que, por exemplo,
especialmente o tema da reparação dos danos ambientais está atrelado ao
1.
2.
3.
4.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. Brasília, DF, 1988.
ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 8.
NUNES, Luiz Antônio Rizzatto. Manual de Introdução ao Estudo do Direito. 5ª ed. São Paulo:
Saraiva, 2003.
BRASIL. Lei Federal n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor.
Brasília, DF, 1990, Artigo 81.
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Direito Civil. Nesse sentido, Paulo Affonso Leme Machado5 (2016, p. 52)
reforça que:
Não se trata mais de construir um Direito das águas,
um Direito da atmosfera, um Direito do solo, um
Direito florestal, um Direito da fauna ou um Direito da
biodiversidade. O Direito Ambiental não ignora o que
cada matéria tem de específico, mas busca interligar estes
temas com a argamassa da identidade dos instrumentos
jurídicos de prevenção e de reparação, de informação, de
monitoramento e de participação.

Paulo de Bessa Antunes6 vai além e pontua a diferença entre a proteção
jurídica dos bens ambientais anterior ao Direito Ambiental, quando ainda era
feita de forma isolada por outras matérias jurídicas como os Direitos Penal e
Administrativo, e a tutela conferida pelo Direito Ambiental em si que inclui,
dentre outras distinções, a “flexibilização dos conceitos de direito público e
privado” e a “integração entre diversas áreas do conhecimento humano na
aplicação da ordem jurídica”. Nessa linha, prossegue destacando que, para
além de significar somente a natureza, o Direito Ambiental ainda compreende
as relações humanas econômicas, sociais e políticas relacionadas ao uso dos
recursos naturais, de forma que esse uso se dê de forma sustentável.
O Direito Ambiental, como pontua Paulo Affonso Leme Machado7,
passou a ser exigido no Exame Nacional de Cursos em 2002, sendo este
mais um marco importante para o oferecimento da disciplina nos cursos de
graduação em Direito.

2 A DISCIPLINA DE DIREITO AMBIENTAL NO CURSO DE
GRADUAÇÃO EM DIREITO NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO
SUPERIOR BRASILEIRAS
Por se tratar de uma matéria considerada nova e com área de atuação
bastante restrita, embora a maioria das Instituições de Ensino Superior
(IES) ofereça a matéria, nem sempre o conteúdo é adequado. A IES que,
por exemplo, possui perfil mais voltado à inserção do aluno no mercado de
trabalho opta por dar destaque em sua na grade obrigatória para disciplinas
como Direito do Trabalho e Direito Civil, que estão relacionadas às áreas de
atuação com mais postos de trabalho em empresas ou escritórios de advocacia
ou oportunidades para a captação de clientes por advogados autônomos.
Por outro lado, a falta de oferta da disciplina de Direito Ambiental durante
a faculdade pode desestimular ou prejudicar a formação do profissional que
5.
6.
7.

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 24ª ed. São Paulo: Malheiros,
2016, p. 52.
ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 2.
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 24ª ed. São Paulo: Malheiros,
2016, p. 53.
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pretende atuar na advocacia privada na área jurídica ambiental ou que venha
se tornar membro do Ministério Público, do Poder Judiciário ou das carreiras
de advocacia pública que lidam com questões relacionadas ao meio ambiente.
A ausência de bases teóricas do Direito Ambiental pode estar diretamente
relacionada à qualidade do trabalho jurídico, ao alcance e à proficiência na
interpretação sistemática da legislação por esses profissionais, de forma que é
relevante o entendimento do cenário da oferta dessa disciplina nos cursos de
graduação em Direito no Brasil.
Como critério para a pesquisa e o levantamento de dados relativos
ao oferecimento da disciplina de Direito Ambiental por IES no Brasil,
estabeleceram-se, como parâmetro, as IES que receberam o Selo OAB
Recomenda em sua edição mais recente, de 2019.
O Selo OAB Recomenda tem por finalidade o reconhecimento, pela
Ordem dos Advogados do Brasil, da qualidade do ensino do Direito das
instituições que obtiveram, em uma escala de 0 a 10, nota igual ou superior a
7 conforme a metodologia, que combina, por meio do cálculo de uma média
aritmética ponderada, o desempenho dos alunos no Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes (ENADE/INEP) e no seu índice de aprovação
no Exame de Ordem.
Assim, foram levantados, no período de setembro a outubro de
2020, os dados relativos ao oferecimento da disciplina de Direito Ambiental
nas 161 Instituições de Ensino Superior (IES) que obtiveram o Selo OAB
Recomenda em 2019. O levantamento foi realizado por meio de consulta à
grade curricular disponível no site das IES ou por meio de consulta, via e-mail,
à coordenação dos cursos. Das instituições consultadas, 106 forneceram as
informações solicitadas8.
A tabulação dos dados demonstra que, em 2020, pouco mais de 10%
das IES (11,30%) não oferecem a disciplina de Direito Ambiental no curso
de graduação em Direito. Dentre as que oferecem, cerca de 62% incluem a
matéria na grade obrigatória; 8,5%, como optativa; e cerca de 18%, cumulada
com outras disciplinas como Direito Urbanístico, Direito Agrário ou Direito
Minerário.

8.

O período de quarentena imposto pelas autoridades sanitárias para o enfrentamento da
Covid-19 afetou o regime de funcionamento das secretarias e coordenadorias de algumas IES
durante o período de pesquisa e contribuiu para a dificuldade de levantamento de dados nas
demais 55 IES.
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Figura 1 - Oferta da disciplina de Direito Ambiental em cursos de graduação
em Direito em IES brasileiras

Fonte: MARQUES, 2020.

Além disso, os dados levantados demonstram que, dentre as IES que
oferecem a disciplina de Direito Ambiental como matéria obrigatória, quase
30% a alocam no 10º e último semestre do curso de Direito; mais de 18%, no
7º semestre; 15%, no 9º semestre; e quase 14%, no 8º semestre.
Tabela – Distribuição da oferta da disciplina de Direito Ambiental como
matéria obrigatória nos cursos de graduação no Brasil
Semestre

10º

9º

8º

7º

5º

4º

3º

2º

Não
especificado

Número de
IES

18

10

9

12

3

7

1

2

4

Porcentagem

27,27

15,15

13,63

18,18

4,54

10,6

1,51

3,03

6,06

Fonte: MARQUES, 2020.

Os dados indicam que a disciplina de Direito Ambiental, na maioria das
IES que possuem a matéria (74,23%), é oferecida a partir do 7º semestre ou 4º
ano do curso de Direito. No entanto, o oferecimento da disciplina nos quatro
semestres iniciais do curso de Direito chama a atenção, porque, nesses estágios
iniciais, o aluno pode ainda não ter tido contato suficiente com disciplinas que
formam a base do conteúdo oferecido no Direito Ambiental que, como já
visto, é multidisciplinar e integra temas oriundos dos Direitos Constitucional,
Civil, Penal, Administrativo e Processual Civil. Como exemplo, pode-se citar
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a importância dos conceitos de ato e procedimento administrativo para o
ensino do licenciamento ambiental e dos conceitos de bens e obrigação propter
rem para o ensino de temas relacionados a áreas protegidas.

3 A FORMAÇÃO DO ADVOGADO ESPECIALISTA EM DIREITO
AMBIENTAL
O perfil de formação dos advogados com atuação especializada em
Direito Ambiental foi traçado por meio de um questionário respondido por
membros da União Brasileira da Advocacia Ambiental – UBAA e da Comissão
de Meio Ambiente da Seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do
Brasil – OAB/SP, no período de 14 a 17 de novembro de 2020. As respostas
obtidas representam cerca de 10% do total dos membros desses grupos.
É importante ressaltar que apenas 3%9 dos respondentes desta segunda
pesquisa correspondem ao perfil de ensino jurídico do Direito Ambiental,
identificado por meio do levantamento do ensino da disciplina pelas IES que
receberam o Selo OAB Recomenda em 2019.
Dentre os respondentes, há predominância de profissionais formados
há mais de 10 anos e de 5 a 10 anos, de maneira que os resultados desta
segunda pesquisa mostram como foi a formação dos advogados ambientais
formados até 2015.
As perguntas foram propostas com a finalidade de identificar se os
profissionais com atuação no mercado de trabalho estudaram a disciplina
de Direito Ambiental durante o curso de graduação em Direito, quais os
conteúdos abordados em aula e se esse conteúdo básico foi considerado
suficiente para o início da atividade profissional na área jurídica ambiental.
Mais de 45% dos respondentes afirmaram ter estudado o Direito
Ambiental como disciplina obrigatória; cerca de 25%, como disciplina
optativa e cerca de 30% afirmou que a IES não oferecia a disciplina. Como os
dados obtidos a partir do levantamento dentre as IES que receberam o Selo
OAB Recomenda 2019 mostram que apenas 11% delas não oferece a disciplina,
pode-se supor que tenha havido aumento de oferta da disciplina nos últimos
4 anos.
Os respondentes que indicaram ter estudado a disciplina de Direito
Ambiental durante o curso de graduação também responderam sobre o
conteúdo ensinado em sala de aula. O objetivo da pergunta era identificar
convergências e diferenças do conteúdo ensinado pelas IES.

9.

A predominância de profissionais formados de 5 a 10 anos e há mais de 10 anos é um
indicador de que jovens profissionais, formados de 1 a 3 anos ou de 3 a até 5 anos, não
correspondem a uma parcela significativa das entidades de representação (UBAA e Comissão
de Meio Ambiente da OAB/SP) em que a pesquisa foi realizada.
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Os dados demonstram que o principal conteúdo das disciplinas de
Direito Ambiental – aqueles estudados por 50% ou mais dos respondentes
- são (i) Princípios de Direito Ambiental; (ii) Política Nacional do Meio
Ambiente; (iii) Competências constitucionais em matéria ambiental; (iv)
Responsabilidade Civil Ambiental; (v) Licenciamento Ambiental; (vi)
Responsabilidade Penal Ambiental; e (vii) Responsabilidade Administrativa
Ambiental.
Conteúdos relacionados ao Código Florestal e Unidades de Conservação
foram estudados por cerca de 40% dos respondentes. Os menores índices,
em torno de 10%, dizem respeito a conteúdos relacionados à proteção do
patrimônio arqueológico e cultural; proteção à fauna; recursos hídricos
e poluição atmosférica. Nenhum dos respondentes estudou conteúdos
relacionados a mudanças climáticas, manejo e produtos florestais ou áreas
contaminadas durante o curso de graduação.
Figura 2 – Conteúdo da disciplina de Direito Ambiental em cursos de
graduação em Direito no Brasil

Fonte: MARQUES, 2020.

Os resultados indicam que o conteúdo da disciplina de Direito
Ambiental, em cursos de graduação para formados até 2015, está mais focado
em temas em nível constitucional e federal, como princípios, Política Nacional
do Meio Ambiente e repartição de competências em matéria ambiental na
Constituição Federal. Matérias cuja regulamentação ocorre em nível regional,
como áreas contaminadas, não estão contempladas no conteúdo programático
dos cursos de graduação.
Além disso, a diferença de mais de 20% entre os que estudaram
Responsabilidade Civil Ambiental (72,73%) e os que estudaram
Responsabilidade Administrativa Ambiental (50%) e Responsabilidade Penal
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Ambiental (50%) indica que nem sempre a chamada tríplice responsabilidade
ambiental é ensinada em conjunto, com foco maior na responsabilidade civil
ambiental. Conteúdos como mudanças climáticas, os quais têm tido destaque
crescente desde 2010, em razão da chamada crise climática ou crise ecológica,
também não foram contemplados no conteúdo programático dos cursos de
graduação para formados até 2015.
A característica do conteúdo da disciplina de Direito Ambiental em
cursos de graduação, focada predominantemente em temas base como
princípios, repartição de competências, licenciamento ambiental e tríplice
responsabilidade ambiental, deixa de fora da formação do futuro profissional
conteúdos geralmente regulados em nível regional ou local, como áreas
contaminadas e outros temas recorrentes no dia a dia profissional.
Esses dados podem explicar por que razão mais de 95% dos
respondentes consideraram o conteúdo aprendido na faculdade insuficiente
para o exercício profissional. Cerca de 45% dos profissionais formados até
2015 com atuação especializada em Direito Ambiental complementou o
conteúdo ensinado na faculdade na prática, no dia a dia da profissão, enquanto
outros 40% recorreram a curso de especialização ou outros níveis de pósgraduação. Cerca de 15% complementou o conteúdo que aprendeu durante a
graduação estudando por conta própria. Nenhum dos respondentes afirmou
ter complementado o conteúdo ensinado na graduação por meios como
estágio profissional; congressos, seminários e eventos; ou conteúdos gerados
por outros advogados em redes sociais.
Figura 3 – Complementação do aprendizado do Direito Ambiental para
profissionais com atuação especializada na área

Fonte: MARQUES, 2020.
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Os dados da pesquisa indicam que o conteúdo da disciplina Direito
Ambiental, em cursos de graduação em IES no Brasil, é insuficiente para a
atuação profissional, no âmbito da advocacia ambiental, de alunos formados
até 2015.

4 MULTIDISCIPLINARIDADE E PERSPECTIVAS PARA O ENSINO
DO DIREITO AMBIENTAL
Embora não haja muitos estudos conhecidos sobre o ensino do Direito
Ambiental no Brasil, pesquisas realizadas nos Estados Unidos indicam
caminhos para o diagnóstico do perfil do ensino jurídico ambiental brasileiro
e para o futuro da disciplina.
Vale ressaltar que, assim como o Brasil, os Estados Unidos são um país
federado, onde há regulações ambientais em todos os níveis federativos e,
portanto, muitas normas. Nesse contexto, Robertson10 entende que é inviável
para um curso de Direito Ambiental na graduação cobrir todo o arcabouço
normativo sobre meio ambiente, por melhor que seja a didática ou o método
utilizado pelo professor em sala de aula. Por isso, ela recomenda que, na
graduação, o foco seja desenvolver, no aluno, a habilidade para lidar com
questões interdisciplinares e estar preparado para atuar com um complexo
sistema de normas.
Por sua vez, David A. Wirth11 entende que o ensino do Direito
Ambiental deva preparar o aluno para lidar com as graves ameaças globais
ao meio ambiente, como mudanças climáticas e perda da biodiversidade.
Para tanto, ele reforça a necessidade do ensino e não apenas da legislação
doméstica de proteção ao meio ambiente, mas também dos tratados e
convenções internacionais e da recepção dessas normas internacionais pelo
direito nacional. Para tanto, ele ressalta a importância do ensino de bases de
Direito Constitucional e da legislação nacional sobre relações exteriores.
A proposta de Richard Lazarus12 parte do pressuposto de que as
normas ambientais nos Estados Unidos não promovem a melhoria da
qualidade ambiental, porque dependem de um sistema de comando e controle
ineficientes. Dessa forma, ele propõe que o ensino do Direito Ambiental
não seja focado somente na alocação dos danos ambientais, mas que possa
promover discussões e reflexões relacionadas à formação de políticas públicas
e à distribuição dos impactos ambientais.
10. ROBERTSON, Heidi Gorovitz. Methods for Teaching Environmental Law: Some Thoughts
on Providing Access to the Environmental Law System. Journal of Environmental Law 237, 23,
Columbia, 1998.
11. WIRTH, David A. Teaching and Research in International Environmental Law. Harvard
Environmental Law Review 23, 1999, p. 423-440.
12. LAZARUS, R. Environmental Justice and the Teaching of Environmental Law, 96 W. Va. L. Rev. 1994.
Disponível: https://researchrepository.wvu.edu/wvlr/vol96/iss4/8 Acesso em: 04 fev. 2021.
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Em regra, o que se extrai das pesquisas estrangeiras é a necessidade
de associar o ensino do Direito Ambiental na graduação a abordagens
extrajurídicas, como o desenvolvimento de habilidades para a análise holística
dos temas que relacionam natureza, sociedade e desenvolvimento econômico;
bem como a percepção das influências da crise ecológica na formação e
aplicação de políticas públicas para proteção do bem ambiental (ou seja, na
aplicação do Direito Ambiental em si) e seus impactos na sociedade.
Por sua vez, a característica federativa do Estado brasileiro e a amplitude
de normas que este traz consigo também torna inviável o ensino do Direito
Ambiental de forma exaustiva no Brasil. Como demonstrado nas pesquisas
realizadas, para os cursos de graduação, as IES focam no ensino de conteúdos
abrangentes que são, de certa forma, a base para as principais demandas e
aplicações práticas do Direito Ambiental. Esse conteúdo, também como
demonstrado pelas pesquisas, precisa ser complementado para possibilitar
a atuação profissional dos advogados públicos e privados com atuação
especializada em Direito Ambiental.
O conteúdo abordado nos cursos de graduação, porém, está restrito
à legislação, o que pode não permitir ou não estimular o desenvolvimento
da compreensão do complexo sistema normativo das regras de proteção ao
meio ambiente, especialmente nas IES em que a disciplina é oferecida nos
quatro primeiros semestres do curso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dados levantados nas pesquisas juntos às IES que receberam o Selo
OAB Recomenda e junto aos respondentes da UBAA e da Comissão de Meio
Ambiente da OAB/SP indicam que o ensino do Direito Ambiental no Brasil,
embora tenha crescido nos últimos anos, ainda é insuficiente para a formação
do profissional que pretende atuar na área.
A ausência de conteúdo voltado a conceitos fundamentes da
sustentabilidade (como justiça ambiental, governança de bens comuns,
limites planetários, crescimento populacional, serviços ecossistêmicos e
desenvolvimento econômico) e à interação do Direito Ambiental com outras
disciplinas jurídicas ou com outras ciências também pode dificultar o início
ou o desenvolvimento da atuação profissional do advogado ambiental, em
que essa habilidade é exigida. Ainda que o Direito Ambiental no Brasil seja
predominantemente antropocêntrico e haja poucos reflexos das discussões
internacionais envolvendo a chamada crise ecológica no dia a dia da profissão,
a tendência das normas jurídicas ambientais brasileiras é o tratamento holístico
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das questões ambientais e sociais, com a incorporação, no direito positivo, de
conceitos relacionados à democracia participativa13 14.
Nesse contexto, embora seja inviável o ensino exaustivo do Direito
Ambiental em cursos de graduação, é importante para a formação do futuro
profissional que as atividades práticas em sala de aula, como discussões de
casos e seminários, busquem desenvolver a habilidade de lidar com temas
multidisciplinares e o pensamento crítico a respeito da crise ecológica, para
que a formação do advogado ambiental possa prepará-lo para defender os
interesses de seus clientes em casos que, cada vez mais, requerem a atuação
conjunta com técnicos, a interpretação de laudos e estudos técnicos ambientais
e a ponderação de riscos relacionados a projetos e a empreendimentos com
impactos socioambientais relevantes que dependam de reporte a investidores
estrangeiros.
A multidisciplinariedade é a característica mais marcante do Direito
Ambiental, seja em relação com outros ramos do Direito, a outras ciências e
à sua aplicação prática, de forma que o seu ensino deve buscar desenvolver
nos alunos a habilidade para, em termos coloquiais, “pensar fora da caixa”
e articular informações técnicas e normas jurídicas de forma sistemática e
estratégica.
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Análise crítica da interveniência no
processo de licenciamento ambiental
no estado de minas gerais: a natureza
não vinculante das manifestações
dos órgãos intervenientes
LUCAS FONSECA MARINHO
ROMEU THOMÉ

INTRODUÇÃO
No Brasil, o licenciamento ambiental consubstancia-se, desde
1981, como o principal instrumento de prevenção e controle ambiental
de empreendimentos e atividades com capacidade de gerar poluição ou
degradação ambiental. Trata-se, portanto, de instrumento essencial para
assegurar o desenvolvimento sustentável no país, equilibrando fatores
ambientais, sociais e econômicos.
Devido à complexidade da avaliação integrada dos impactos ambientais,
verifica-se que não raras vezes os empreendimentos e atividades licenciáveis
têm o condão de impactar bens e direitos especialmente cautelados que não
são da área de expertise do órgão ambiental licenciador competente. Para
esses casos, o ordenamento jurídico nacional estabeleceu a possibilidade
de os diversos órgãos e entidades especializados intervirem no processo de
licenciamento de forma a auxiliar as tomadas de decisão do órgão ambiental
licenciador.
Em Minas Gerais, a interveniência de outros órgãos e entes no
processo de licenciamento ambiental foi regulada pelo art. 27 da Lei Estadual
21.972/2016 e pelo art. 26 do Decreto Estadual 47.383/2018. Todavia,
no âmbito do regramento mineiro, subsistem severas críticas aos §§2º a 4º
do art. 26 do Decreto Estadual 47.383/2018, apontando um cenário de
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insegurança jurídica tanto para empreendedores quanto para os próprios
órgãos ambientais.
Dessa forma, partindo da análise dos posicionamentos exarados na
doutrina e jurisprudência pátria, buscou-se no presente artigo realizar uma
avaliação crítica da natureza, forma e limites da interveniência de outros
órgãos e entes federativos no âmbito do processo de licenciamento ambiental,
de forma a avaliar se o regramento estabelecido no âmbito de Minas Gerais
está de acordo com aquele previsto pelo art. 13, §1º da Lei Complementar
140/2011 e, consequentemente, com a Constituição Federal de 1988.
Para tanto, primeiro são abordados os conceitos gerais relacionados
ao licenciamento ambiental e a competência constitucional em matéria
ambiental. Após, é analisado o regramento geral relacionado à interveniência
e à manifestação dos demais entes e órgãos no processo de licenciamento
ambiental e como o assunto foi abordado pelo Estado de Minas Gerais,
especialmente considerando os §2º a 4º do art. 26 do Decreto Estadual
47.383/2018. Por fim, são registradas as principais conclusões obtidas a partir
do estudo.

1 O LICENCIAMENTO AMBIENTAL E A COMPETÊNCIA
CONSTITUCIONAL EM MATÉRIA AMBIENTAL
O licenciamento ambiental foi estabelecido pelo art. 10 da Lei
6.938/1981 (Política Nacional de Meio Ambiente – “PNMA”), com respaldo
no art. 225 da CRFB/1988, como processo administrativo complexo1,
pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, construção,
instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades
utilizadores de recursos naturais, efetiva ou potencialmente poluidores ou
capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental2.
Por esse instrumento, o órgão ambiental tem como objetivo analisar e
constatar previamente os impactos ambientais e a viabilidade ambiental de uma
atividade ou empreendimento efetiva ou potencialmente poluidor, propondo
as necessárias medidas compensatórias e condicionantes ambientais3.

1.
2.

3.

FARIAS, Talden. Licenciamento ambiental: aspectos teóricos e práticos. 6ª ed. Belo Horizonte: Fórum,
2017.
Referido instrumento recebe regulamentação, ainda, por diversas outras normas, especialmente
pela Lei Complementar 140/2011 (“LC 140/2011”) e pela Resolução 237/1997, do
Conselho Nacional do Meio Ambiente (“CONAMA”), que dispõe sobre o procedimento de
licenciamento ambiental em geral, bem como pela Resolução CONAMA 01/1986, que dispõe,
basicamente, sobre a realização do Estudo Prévio de Impacto Ambiental.
ANTUNES, Paulo de Bessa. CUNHA, Solange Silva Alvares da. O Consentimento Prévio,
Livre e Informado no Direito Ambiental Empresarial. MARQUES, Letícia Yumi; ZAPATER,
Tiago Cardoso Vaitekunas. Prática do Direito Ambiental na Defesa dos Interesses de Empresas Privadas.
São Paulo: Letras Jurídicas, 2019. p. 61.
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Para Magalhães e Vasconcelos4:
o licenciamento ambiental apresenta-se como um dos
instrumentos de regulação e controle da atividade
econômica no intuito de garantir a produção de riquezas
sem o comprometimento da qualidade de vida das gerações
atuais e futuras, consistente na criação de condicionantes
para o exercício de atividades potencialmente poluidoras.

A Constituição da República Federativa Brasileira de 1988 (CRFB/1988)
deu grande importância ao meio ambiente sadio e equilibrado, estabelecendo-o
como Direito Fundamental de terceira geração e de interesse difuso5.
Estabelece, ainda, a proteção ambiental como competência administrativa
comum (incisos III, VI e VII do art. 23 da CRFB/1988) e competência
legislativa concorrente (incisos VI, VII e VIII do art. 24 da CRFB/1988) dos
entes federativos6.
No âmbito da competência comum em matéria ambiental fixada pelo
art. 23 da CRFB/1988, os entes federativos (União, Estados, Distrito Federal
e Municípios) são competentes para promover o licenciamento ambiental
de atividades potencialmente poluidoras. Entretanto, até 2011, a distribuição
de competências no licenciamento ambiental não era regulamentada por
lei, sendo tratada no âmbito da Resolução CONAMA 237/1997, com base,
especialmente, no critério de abrangência dos impactos.
Editada com o propósito de preencher o vazio legislativo existente
com relação à regulamentação demandada pelo parágrafo único do art. 23 da
CFRB/1988, a Lei Complementar 140/2011 (LC 140/2011) fixou as normas
para a cooperação entre os entes federativos nas ações administrativas
decorrentes do exercício da competência comum em matéria ambiental e
estabeleceu as hipóteses de incidência da competência de cada ente federativo
no âmbito do licenciamento ambiental7.

4.
5.
6.
7.

MAGALHÃES, Gustavo Alexandre; VASCONCELOS, Luis André de Araújo. O licenciamento
ambiental à luz do princípio constitucional da proporcionalidade. Revista Veredas do Direito. Belo
Horizonte. v.7, n.13/14, p.241-268, Janeiro/Dezembro de 2010, p. 243.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: Texto constitucional de 05 de Outubro de
1988. Brasília, 05 de Outubro de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 15 jan. 2021.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: Texto constitucional de 05 de Outubro de
1988. Brasília, 05 de Outubro de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 15 jan. 2021.
BEZERRA, Luiz Gustavo Escorcio; GOMES, Gedham Medeiros. Lei Complementar nº
140/11 e fiscalização ambiental: O delineamento do princípio do licenciador sancionador
primário. Revista de Direito da Cidade, v.09, nº4, ISSN 2317-7721, p. 1738-1765.
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2 A NATUREZA NÃO VINCULANTE DA MANIFESTAÇÃO DOS
ÓRGÃOS INTERVENIENTES NO ÂMBITO DO PROCESSO DE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
As regras instituídas pela LC 140/2011 estabelecem o licenciamento
ambiental único e o monismo decisório do órgão ambiental licenciador8.
Dessa forma, nos termos do art. 23 da CRFB/1988, a LC 140/2011, em seu
art. 13, foi categórica ao preceituar que os empreendimentos e atividades serão
licenciados ou autorizados, ambientalmente, por um único ente federativo,
que conduzirá o processo de licenciamento ambiental por intermédio do
órgão ambiental competente para tanto.
Na linha do que preceitua Eduardo Fortunato Bim, a partir da aprovação
da LC 140/11, consolidou-se o entendimento, no âmbito do licenciamento
ambiental, que o órgão ambiental competente deterá competência exclusiva
do processo decisório. Aos demais entes federativos interessados caberá, em
regra, a prerrogativa de se manifestar de maneira não vinculante, respeitando
os prazos e procedimentos do licenciamento ambiental (LC 140/2011, art.
13, §1º)9. De tal modo, buscou o legislador estabelecer o monismo decisório
do órgão ambiental licenciador, “evitando, assim, que outros entes federativos
obstaculizem seu processo ou interfiram de modo a tirar ou reduzir o poder
decisório do órgão licenciador” 10 11.
Destarte, resta claro que a manifestação dos intervenientes no processo
de licenciamento ambiental tem natureza meramente opinativa, repousando o
poder decisório exclusivamente sobre o ente licenciador.
Entretanto, devido à complexidade, extensão e multiplicidade de
fatores socioambientais inerentes à avaliação de impactos ambientais, passouse a admitir a participação/interveniência não vinculante não só de outros
entes federativos, mas também de outros órgãos e instituições no processo de
licenciamento ambiental, tais como a Fundação Cultural Palmares (FCP), a
8.

MARINHO, Lucas Fonseca. SION, Alexandre Oheb; O Licenciamento Ambiental de
Empreendimentos de Energia e o Direito das Comunidades Tradicionais: questões relevantes.
SOARES, Cristiana Nepomuceno de Sousa; TOSCANO, Renata. Direito de Energia & Áreas
Afins – Vol. 3. Rio de Janeiro: Synergia, 2019, p. 180-181.
9. Exceção feita somente aos casos das autorizações para licenciamento ambiental emitidas pelo
órgão gestor das unidades de conservação, que são obrigatórias para aqueles empreendimentos
classificados pelo órgão licenciador como de significativo impacto ambiental, na forma do
EIA, que afetem Unidades de Conservação ou suas zonas de amortecimento (art. 36, §3º da
Lei 9.985/2000).
10. BIM, Eduardo Fortunato. Licenciamento Ambiental. 4º Ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 151152.
11. Importa, ainda, salientar o risco de ofensa ao pacto federativo no caso de suposta interveniência
vinculante de órgãos federais nos processos de licenciamento ambiental conduzidos por ente
estadual ou municipal. Ora, admitir que órgão da administração federal tivesse poder decisório
em licenciamento de competência estadual ou municipal seria admitir hierarquia entre os entes
federativos, o que, a toda evidência, não há.
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Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e o Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (FUNAI), especificamente para aqueles casos em que
houver o condão do empreendimento causar impacto direto ou indireto
em bens e direitos tutelados por esses entes. Referida interveniência tem
como lastro legal a interpretação extensiva do art.13, §1º da LC 140/2011
concomitante ao art. 4º, §1º da Resolução CONAMA 237/1997.
A manifestação desses órgãos, devido à sua expertise, é sem dúvidas
relevante para a efetiva avaliação dos impactos ambientais e consequente
desenho das medidas mitigadoras dos empreendimentos, motivo pelo qual
a sua participação no licenciamento ambiental passou a ser uma constante
nos processos - como não poderia deixar de ser - ao ponto de ensejar
regulamentação específica.
Em âmbito federal, por exemplo, a manifestação dos intervenientes
é, em regra, regulada pela Portaria Interministerial 60/2015 (PI 60/2015).
A maioria dos estados e municípios ou seguem as regras da referida Portaria
ou estabelecem disposições próprias acerca da manifestação de tais órgãos,
como é o caso de Minas Gerais, conforme será analisado.
Em que pese a evidente relevância das manifestações dos órgãos
intervenientes, que devem ser oportunizadas quando cabíveis, importante
observar que os pareceres desses órgãos não vinculam as decisões do órgão
licenciador.
Como bem apontam Eduardo Ferreira e Victória Weber, a manifestação
dos intervenientes “não se trata, contudo, de transferência da competência
do licenciamento para os demais órgãos administrativos”12. Essa afirmação é
relevante na medida em que a participação dos intervenientes não raras vezes
tem se tornado verdadeiras disputas de poder no processo de licenciamento
ambiental, acarretando insegurança jurídica para os órgãos ambientais
licenciadores e empreendedores.
Corroborando com esse entendimento, Édis Milaré e Maria Camila
13
Dias fazem a seguinte afirmação:
Os pareceres dos demais órgãos envolvidos com o
licenciamento não vinculam as decisões do órgão
licenciador, conforme previsto no art. 13, §1º, da Lei
Complementar nº. 140/2011. Na realidade, os órgãos
intervenientes são consultados sobre a viabilidade
ambiental do empreendimento, em suas respectivas esferas
12. FERREIRA, Eduardo de Campos; WEBER, Victoria Elimelek de. O Direito Ambiental e os
Desafios para Instalação de Empreendimentos Hidrelétricos no Brasil. MARQUES, Letícia
Yumi; ZAPATER, Tiago Cardoso Vaitekunas. Prática do Direito Ambiental na Defesa dos Interesses
de Empresas Privadas. São Paulo: Letras Jurídicas, 2019, p. 189..
13. MILARÉ, Édis; DIAS, Maria Camila Cozzi Pires de Oliveira. A Sistematização da Articulação
Público-Privada na Gestão Ambiental de Empreendimentos de Infraestrutura. SION,
Alexandre Oheb. Empreendimentos de Infraestrutura e de Capital Intensivo. Belo Horizonte: Del Rey,
2017, p. 20.
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de competência, mas o soberano do licenciamento é
unicamente o órgão ambiental. Os órgãos intervenientes
podem e devem ser ouvidos no licenciamento ambiental.
Entretanto, quem decide sobre as efetivas condicionantes de
tal processo, ou quanto ao momento do seu cumprimento,
é o órgão licenciador. Contudo, não são poucas as ocasiões
em que surgem verdadeiras disputas administrativas entre
órgãos do Poder Público envolvidos nesse processo,
restando a perfeita vida das licenças expedidas ao particular
– por determinado órgão ambiental – comprometida pela
atuação, inclusive judicial, de outro.

No mesmo viés, especificamente em relação à manifestação de tais
entes, o professor Édis Milaré ensina que “admitir o compartilhamento do
processo decisório com outro órgão ou instituição seria reconhecer um colicenciador”, sendo certo que “eventual vinculação da autoridade licenciadora
aos seus desígnios representaria inegável afronta à competência disciplinada
por lei, que em nenhum momento conferiu poder licenciatório a qualquer dos
intervenientes”14.
Igualmente, os tribunais pátrios consideram meramente opinativas
as manifestações dos órgãos intervenientes nos processos de licenciamento
ambiental, não vinculando as decisões do órgão ambiental licenciador15.
Não obstante, ratifica-se que a natureza não vinculativa das
manifestações dos órgãos intervenientes não retira a sua importância para
a análise técnica do órgão licenciador, competente com relação à viabilidade
ambiental do empreendimento.
Dessa forma, sendo identificada a interferência direta ou indireta
do empreendimento em bens e direitos tutelados por órgãos específicos,
vislumbra-se o dever do órgão ambiental licenciador de (i) facultar a
manifestação dos intervenientes competentes – que devem se limitar
ao assunto de sua competência – no curso do processo de licenciamento
ambiental (preferencialmente na etapa de licença prévia) e (ii) de considerar
em sua análise de mérito as conclusões e recomendações técnicas exaradas
pelo interveniente, decidindo motivadamente pela sua acolhida ou não16.

14. MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2018. p. 1064.
15. Nesse sentido, TRF4 AC 0007287-70.2003.4.04.7207. Des. Fed. Cândico Alfredo Leal Silva
Junior. j. 05.03.2013. D.E. 08.04.2013.
16. MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2018. p. 1063;
FERREIRA, Eduardo de Campos; WEBER, Victoria Elimelek de. O Direito Ambiental e os
Desafios para Instalação de Empreendimentos Hidrelétricos no Brasil. MARQUES, Letícia
Yumi; ZAPATER, Tiago Cardoso Vaitekunas. Prática do Direito Ambiental na Defesa dos Interesses
de Empresas Privadas. São Paulo: Letras Jurídicas, 2019, p. 189.
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2.1 PROCEDIMENTOS PARA MANIFESTAÇÃO DOS ÓRGÃOS
INTERVENIENTES NO PROCESSO DE LICENCIAMENTO
AMBIENTAL EM ÂMBITO FEDERAL: HIPÓTESES, MOMENTO
E PRAZO
Conforme exposto, os procedimentos administrativos que disciplinam a
atuação dos órgãos e entidades intervenientes em processos de licenciamento
ambiental em âmbito federal foram estabelecidos, sobretudo, pela Portaria
Interministerial 60/201517, cunhada conjuntamente pelos Ministérios de
Meio Ambiente, da Justiça, da Cultura e da Saúde.
De forma pormenorizada, a PI 60/2015 dispõe sobre (i) as hipóteses
que implicam na interveniência nos processos de licenciamento ambiental, (ii)
os procedimentos a serem adotados pelo órgão ambiental licenciador e (iii) o
momento, prazo e conteúdo das manifestações.
Nos termos do art. 3º da PI 60/201518, deverá ser facultada a
interveniência dos órgãos e entidades aos quais a norma se refere quando a
atividade ou empreendimento a ser licenciada tiver o potencial19 de acarretar
intervenções em bens, direitos e/ou comunidades de tutela específica, tais
quais terras indígenas, terras quilombolas, bens culturais acautelados e áreas
ou regiões de risco ou endêmicas para a malária.
Quanto ao momento da manifestação dos órgãos e das entidades
intervenientes, prevê-se que, caso necessária, essa deverá ser feita no período
que antecede a emissão das licenças de instalação e operação (art. 8),
consoante previsão dos arts. 5º a 7º da PI 60/2015, a intervenção dos demais
órgãos e entes federativos no processo de licenciamento ambiental se dá em
dois momentos distintos: (i) em manifestação prévia para a elaboração do
Termo de Referência (TR) e (ii) após a apresentação do Estudo de Impacto
Ambiental (EIA) e consequente Relatório de Impacto Ambiental (RIMA).
Em relação aos prazos para manifestação dos órgãos intervenientes, a
norma é expressa em relação:
(i) ao prazo de 15 dias consecutivos para manifestação
dos órgãos intervenientes em relação ao TR, contados do
recebimento da solicitação do órgão ambiental licenciador;
(ii) ao prazo de 90 dias para manifestação conclusiva sobre
17. Em que pese a Portaria ser direcionada especificamente para disciplinar a atuação da FCP, da
FUNAI, do IPHAN e do Ministério da Saúde, a norma também tem sido aplicada para outros
entes intervenientes, com fulcro no art. 4º, §1ª da Resolução CONAMA nº. 237/1997.
18. BRASIL. PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 60, DE 24 DE MARÇO DE 2015.
Disponível em: http://www.lex.com.braspx Acesso em: 04 fev. 2021.
19. Foi estabelecido no Anexo I da Portaria Interministerial nº. 60/2015 os limites que implicam
a possibilidade de impacto nos bens especialmente tutelados. Dessa forma, pressupõe-se que,
estando o empreendimento ou atividade na abrangência desses limites, terá esse potencial de
impacto ao bem tutelado e ensejará na interveniência.
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o EIA/RIMA e de 30 dias nos demais casos, a contar do
recebimento da solicitação do órgão ambiental licenciador.
Os referidos prazos podem ser prorrogados, em casos
excepcionais, em até 15 dias;
(iii) a possibilidade de exigência por parte dos órgãos
intervenientes, por uma única vez, de detalhamento ou
complementação de informações;
(iv) a ausência de prejuízo ao andamento do processo
de licenciamento ambiental e consequente expedição da
respectiva licença, caso não haja manifestação no tempo
regulamentar20.

Vale aqui ressaltar que acertou o Poder Executivo Federal ao dispor
expressamente que a omissão do órgão interveniente em emitir sua
manifestação nos prazos dispostos legalmente não deve implicar prejuízo ao
andamento do processo de licenciamento ambiental, de forma que a “atuação
dos órgãos e entidades não significa que haja um poder de veto por parte
deles”21.
Nesse sentido, Bim22 afirma que “o órgão licenciador não pode ficar
à mercê da boa vontade do órgão interveniente para cumprir suas funções
institucionais, e nem ser obrigado a socorrer-se do judiciário para obter
autorização de manifestações de intervenientes”, concluindo que “não existe
o poder de paralisar o licenciamento ambiental por participação de órgãos
externos” razão pela qual “as manifestações conclusivas sobre o estudo
ambiental dos órgãos que intervêm no licenciamento ambiental não paralisam
o seu licenciamento e a expedição da respectiva licença”.
Por fim, no que se refere ao conteúdo da intervenção dos órgãos e
entidades intervenientes, a norma estabelece que cabem a esses manifestaremse exclusivamente sobre a avaliação dos impactos provocados pela atividade
ou pelo empreendimento nos bens tutelados, além da apreciação da adequação
das propostas de medidas de controle e de mitigação decorrentes desses
impactos. Adicionalmente, podem apontar a existência de eventuais óbices
ao prosseguimento do processo de licenciamento e indicar as medidas ou
condicionantes consideradas necessárias para superá-los (art. 7º, I e II)23.
20. MARINHO, Lucas Fonseca. SION, Alexandre Oheb; O Licenciamento Ambiental de
Empreendimentos de Energia e o Direito das Comunidades Tradicionais: questões relevantes.
SOARES, Cristiana Nepomuceno de Sousa; TOSCANO, Renata. Direito de Energia & Áreas
Afins – Vol. 3. Rio de Janeiro: Synergia, 2019, p. 188.
21. ANTUNES, Paulo de Bessa. CUNHA, Solange Silva Alvares da. O Consentimento Prévio,
Livre e Informado no Direito Ambiental Empresarial. MARQUES, Letícia Yumi; ZAPATER,
Tiago Cardoso Vaitekunas. Prática do Direito Ambiental na Defesa dos Interesses de Empresas Privadas.
São Paulo: Letras Jurídicas, 2019, p. 94.
22. BIM, Eduardo Fortunato. Licenciamento Ambiental. 4º Ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 167.
23. Cumpre ressaltar que, quando houver proposição de condicionantes pelo órgão interveniente,
estas “deverão guardar relação direta com os impactos identificados nos estudos apresentados
pelo empreendedor, decorrentes da implantação da atividade ou empreendimento, e deverão
ser acompanhadas de justificativa técnica” (art. 7º, § 12 da PI nº. 60/15). Não obstante,
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Por fim, destaca-se que, nos termos do art. 12 da PI 60/2015, os
órgãos e entidades intervenientes deverão ajustar-se às disposições da norma,
adequando ou estabelecendo normativas pertinentes.

3 O REGRAMENTO PARA MANIFESTAÇÃO DOS ÓRGÃOS
INTERVENIENTES NO PROCESSO DE LICENCIAMENTO
AMBIENTAL EM MINAS GERAIS
Minas Gerais, no exercício da sua competência concorrente com os
demais entes federativos para legislar em matéria ambiental, regulamentou
o processo de licenciamento ambiental pela Lei Estadual 21.972/2016,
pela Deliberação Normativa COPAM 217/2017 e pelo Decreto Estadual
47.383/2018.
Dispõe o art. 26 da Lei Estadual 21.972/2016 que os procedimentos
para o licenciamento ambiental serão estabelecidos pelo órgão ambiental
competente de forma a compatibilizar o conteúdo dos estudos técnicos
e documentos exigíveis para a análise das etapas de viabilidade ambiental,
instalação e operação das atividades e dos empreendimentos, respeitados os
critérios e as diretrizes estabelecidos na legislação ambiental e tendo por base
as peculiaridades das tipologias de atividades ou empreendimentos.
A intervenção de outros órgãos e instituições no processo de
licenciamento ambiental estadual está expressamente prevista no art. 27 da
Lei Estadual 21.972/2016, abaixo transcrito:
Art. 27. Caso o empreendimento represente impacto
social em terra indígena, em terra quilombola, em bem
cultural acautelado, em zona de proteção de aeródromo,
em área de proteção ambiental municipal e em área onde
ocorra a necessidade de remoção de população atingida,
dentre outros, o empreendedor deverá instruir o processo
de licenciamento com as informações e documentos
necessários à avaliação das intervenções pelos órgãos
ou entidades públicas federais, estaduais e municipais
detentores das respectivas atribuições e competências para
análise.
§ 1º Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar termos
de cooperação técnica com órgãos ou entidades públicas
federais, estaduais e municipais, objetivando o fornecimento
célere das informações de que trata o caput, com o intuito
de cumprir os prazos definidos nesta Lei.
§ 2º Caso as informações e os documentos de que trata o
estabelece o art.10 da norma que “os órgãos e entidades federais envolvidos no licenciamento
ambiental deverão acompanhar a implementação das medidas e condicionantes incluídas
nas licenças relacionadas às suas respectivas áreas de competência, informando ao IBAMA
eventuais descumprimentos e inconformidades em relação ao estabelecido durante as análises
prévias à concessão de cada licença”.
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caput sejam da área de competência de órgãos ou entidades
estaduais e municipais, o prazo para manifestação deverá
ser compatível com os prazos previstos nesta Lei.
§ 3º A documentação de que trata o caput poderá ser
juntada no decorrer do trâmite do licenciamento, desde
que apresentada antes da entrada do processo na pauta de
decisão pelo órgão competente, devendo ser considerada
quando da deliberação24.

O referido artigo foi regulamentado inicialmente pelo art. 11-A do
Decreto Estadual 44.844/2008 (cuja redação foi dada pelo Decreto Estadual
43.478/2017), que foi posteriormente convertido no art. 26 do Decreto
Estadual 47.383/2018, in verbis, que estabeleceu, genericamente, a natureza, a
forma e o prazo para a manifestação dos órgãos intervenientes no processo
de licenciamento ambiental estadual:
Art. 26 – Os órgãos e entidades públicas a que se refere o
art. 27 da Lei nº 21.972, de 2016, poderão manifestar-se
quanto ao objeto do processo de licenciamento ambiental,
de maneira não vinculante, no prazo de cento e vinte dias,
contados da data em que o empreendedor formalizar,
junto aos referidos órgãos e entidades intervenientes, as
informações e documentos necessários à avaliação das
intervenções.
§ 1º – A não vinculação a que se refere o caput implica
a continuidade e a conclusão da análise do processo de
licenciamento ambiental, com a eventual emissão de licença
ambiental, após o término do prazo de cento e vinte dias,
sem prejuízo das ações de competência dos referidos
órgãos e entidades públicas intervenientes em face do
empreendedor.
§ 2º – A licença ambiental emitida não produzirá efeitos até
que o empreendedor obtenha a manifestação dos órgãos
ou entidades públicas intervenientes, o que deverá estar
expresso no certificado de licença.
§ 3º – Caso as manifestações dos órgãos ou entidades
públicas intervenientes importem em alteração no projeto
ou em critérios avaliados no licenciamento ambiental, a
licença emitida será suspensa e o processo de licenciamento
ambiental será encaminhado para nova análise e decisão
pela autoridade competente.
§ 4º – A critério do órgão ambiental licenciador, a
manifestação dos órgãos e entidades públicas intervenientes
poderá ser exigida como requisito para formalização
do processo de licenciamento ambiental ou para seu
prosseguimento, hipótese essa em que o empreendedor
deverá protocolizar, junto ao órgão licenciador, a decisão do
24. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS. LEI Nº 21.972, DE 21 DE JANEIRO
DE 2016. Disponível em: https://www.almg.gov.br Acesso em: 04 fev. 2021.
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órgão ou entidade pública interveniente, no prazo máximo
de trinta dias, contados do recebimento da manifestação25.
(grifamos).

Observa-se que o disposto no art. 27 da Lei Estadual 21.972/2016 e
no art. 26 do Decreto Estadual 47.383/2018 – com exceção aos seus §§ 2º a
4º - está em conformidade ao estabelecido no sistema federal (art.13, §1º da
LC 140/2011 c/c art. 4º, §1º da Resolução CONAMA 237/1997 c/c Portaria
Interministerial 60/2015), prevendo que seja facultada a intervenção de outros
órgãos específicos - independentemente da posição destes na organização
político-administrativa do país - nas hipóteses em que o empreendimento
represente potencial impacto em determinados bens, comunidades ou direitos
acautelados, devendo o empreendedor instruir o processo de licenciamento
com as informações e documentos necessários à avaliação das intervenções
pelos órgãos intervenientes competentes.
Ademais, ainda em obediência à lógica prevista no regramento federal,
o Decreto Estadual, no caput e §1º do seu art. 26, dispõe que a manifestação
dos órgãos intervenientes possui natureza não vinculante e deve se dar de
acordo com os procedimentos estabelecidos para o licenciamento ambiental,
obedecendo a prazo específico (120 dias contados da data de formalização,
pelo empreendedor, dos documentos e informações relativos às intervenções
junto aos intervenientes) de forma a não obstar a continuidade do processo
de licenciamento ambiental em caso de transcurso do prazo26. Ou seja, pelos
dispositivos alhures, resta claro que o regramento previsto em Minas Gerais
estaria de acordo com o regramento federal.
Todavia, em que pese o regramento mineiro parecer, a priori, adequado à
lógica estabelecida pela Lei Complementar 140/2011, pelo regramento federal
previsto na Portaria Interministerial 60/2015 e na Resolução CONAMA
237/1997, essa afirmação parece ser fragilizada, quando analisados os §§2º
a 4º do art. 26 do Decreto Estadual 47.383/2016, conforme se faz no item
subsequente.

3.1 A (I)LEGALIDADE DOS §2º DO ART. 26 DECRETO
ESTADUAL 47.383/2018
Conforme se passa a demonstrar, os §§2º a 4º do art. 26 do
Decreto Estadual 47.383/2016 aparentam atentar contra o regramento
geral estabelecido pelo art. 13, §1º da Lei Complementar 140/2011 (e,
consequentemente, contra o art. 23 da CRFB/1988), contra o regramento
federal e contra o próprio art. 27 da Lei Estadual 21.972/2016 - o qual o
25. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS. DECRETO 47383 DE 02/03/2018.
Disponível em: https://www.almg.gov.brAcesso em: 04 fev. 2021.
26. Cumpre destacar que a forma e os limites da manifestação não estão bem detalhados, sendo
muitas vezes consideradas as regras da Portaria Interministerial 60/2015.
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Decreto busca regulamentar -, a partir do momento em que, indiretamente,
concede verdadeiro poder vinculativo e de veto às manifestações dos órgãos
intervenientes. Referida situação foi reforçada pelas interpretações dispostas
na já revogada Orientação SISEMA 04/2017 e na Instrução de Serviço
SISEMA 06/2019.
Com o intuito de pormenorizar os motivos destacados acima, passa-se
à análise individualizada dos referidos dispositivos.
O §2º do art. 26 do Decreto 47.383/2018 estabelece que a licença
emitida sem a manifestação dos intervenientes, por decurso do prazo
de 120 dias, previsto no §1º, não produzirá efeitos até que haja a referida
manifestação27.
Da redação do referido parágrafo, percebe-se que o Poder Executivo
inova ao estabelecer verdadeira vinculação dos efeitos e, consequentemente,
da validade da licença ambiental concedida à efetiva manifestação dos órgãos
intervenientes28. Vale lembrar que um ato administrativo só deve se tornar
sem efeitos se expressamente revogado ou anulado. Pode-se dizer que, na
prática, foi estabelecido verdadeiro poder de veto aos intervenientes o que,
conforme já exaustivamente demonstrado aqui, não se coaduna com a regra
estabelecida pelo art. 13, §1º da Lei Complementar 140/2011.
É evidente que o regramento mineiro previu expressamente a
oportunização da manifestação dos órgãos intervenientes, nas hipóteses
cabíveis, como obrigação no âmbito do processo de licenciamento. Entretanto,
o mesmo regramento - em consonância ao disposto na LC 140/2011 e no
regramento federal – estabeleceu expressamente que tal manifestação se
dê de acordo com os prazos e procedimentos previstos na Lei Estadual nº.
21.972/2016.
Nesse contexto, talvez inspirado no regramento federal, nota-se que o
próprio Poder Executivo de Minas Gerais estabeleceu, no caput e §1º, do art.
26, do Decreto Estadual 47.383/2018 que os intervenientes terão 120 dias contados da formalização pelo empreendedor dos documentos e informações
necessários à avaliação das intervenções - para emitir sua manifestação, de
forma não vinculante. Ultrapassado esse prazo, decai a obrigação do órgão
ambiental aguardar o posicionamento do interveniente, devendo este
prosseguir com o trâmite e conclusão do processo.
27. Tal dispositivo possibilita interpretações ainda mais divergentes, como a prevista na Instrução
de Serviço SISEMA 06/2019, que aponta que “em hipótese alguma, haverá emissão de licença
ambiental sem efeitos, pendente a manifestação dos órgãos intervenientes, para os casos de
licenciamento ambiental corretivo com assinatura de TAC ou renovação de licença ambiental”.
28. Tal afirmação é reforçada pela interpretação dada pela Orientação SISEMA (Sistema Estadual
de Meio Ambiente e Recursos Hídricos) – já revogada - que dispunha expressamente que a
emissão da licença sem a manifestação dos intervenientes – após transcurso do prazo de 120
dias – deveria ser aposto o seguinte texto no certificado de licença: “Esta licença somente
produzirá efeitos se acompanhada de manifestação favorável do (NOME DO ÓRGÃO OU
ENTIDADE PÚBLICA), nos termos do art. 27, da Lei n. º 21.972 de 21 de janeiro de 2016”.
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Nessa seara, resta claro que a mens legis, a intenção do Legislador (e
também do próprio Poder Executivo) foi de que a ausência de manifestação
do órgão interveniente no prazo a este estabelecido não deve se configurar
como óbice à continuidade do procedimento de licenciamento ambiental.
Da mesma forma, as licenças emitidas nessas hipóteses não podem ser
consideradas eivadas de vício de legalidade.
Corroborando tal entendimento, especificamente em relação à
possibilidade de risco de invalidação do procedimento de licenciamento
em decorrência da não manifestação de órgão interveniente, há precedente
jurisprudencial no sentido de que a ausência de manifestação dos intervenientes,
sobretudo da FUNAI, não ensejaria nulidade de eventual licença expedida,
podendo esta ser passível de convalidação. Dessa forma, decidiu o Tribunal
Regional Federal da 4ª Região:
AÇÃO POPULAR. ANULAÇÃO DE LICENÇA
PRÉVIA. EMPREENDIMENTO QUE ATINGE
TERRAS
E
COMUNIDADES
INDÍGENAS.
NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DA FUNAI
DE TODO O PROCESSO DE LICENCIAMENTO.
IRREGULARIDADE QUE PODE SER SANADA.
Embora reconhecida a necessidade de participação da FUNAI no
processo de licenciamento, isso não significa que a licença prévia seja
nula, pois, é possível que o componente indígena venha a integrar o
licenciamento incluindo-se, se for o caso, novas condicionantes, sanando
assim tal irregularidade e suprindo a falta no curso do licenciamento,
como parece estar acontecendo, considerando que a licença prévia
constitui apenas a etapa inicial daquele processo. Alegação de
reconhecimento do pedido rejeitada porque as providências
foram tomadas pela FUNAI em cumprimento à ordem
judicial emanada do julgamento do agravo de instrumento,
não havendo concordância da FUNAI com a pretensão
do autor de anular a licença prévia, nem de que estivesse
em falha com sua obrigação de acompanhar o processo
de licenciamento. Pedido formulado nesta instância de
suspensão dos efeitos da licença de instalação (concedida
em 05/05/2015) não conhecido porque não se trata de
um fato novo que possa ser discutido nesta ação, mas de
um novo pedido e modificação substancial da causa de
pedir, o que não pode ser admitido. Apelação e reexame
necessário parcialmente providos apenas para reconhecer
a necessidade de participação da FUNAI no processo de
licenciamento em questão, cabendo à FUNAI e ao IBAMA
continuar adotando as providências cabíveis no âmbito de
suas competências no sentido de garantir a participação
da FUNAI no processo de licenciamento dentro daquilo
que aqueles órgãos entenderem necessário e pertinente
para proteger as terras indígenas em questão e respectivas
comunidades.29. (Grifamos)
29. BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Apelação/Reexame Necessário nº. 5000550-
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Portanto, parece que a disposição estipulada no §2º, do art. 26, do
Decreto estadual 47.383/2018 não está de acordo com as disposições previstas
pelo art. 13, §1º, da Lei Complementar 140/2011 (e, consequentemente, com
o art. 23 da Constituição Federal), com o art. 3º, inciso IX da Lei Federal
13.874/2019, com o regramento federal, com o art. 27, §2º da Lei Estadual
21.972/2016 e com o caput e §1º do art. 26 do Decreto Estadual 47.383/2018,
motivos pelo quais se entende que referido dispositivo deve ser considerado
inconstitucional e ilegal.
Por sua vez, o §3º estabelece que a licença ambiental emitida deva
ser suspensa e encaminhada para a nova deliberação, caso a manifestação
do interveniente oriente alteração no projeto ou em critérios avaliados pelo
órgão ambiental.
Quanto a esse dispositivo, não restam dúvidas de que o Poder
Executivo previu ilegal poder vinculante à manifestação do interveniente
frente ao processo de licenciamento ambiental, em infringência ao próprio
caput do art. 26 do Decreto Estadual 47.383/2018. Nota-se que o dispositivo
prevê expressamente que caso o interveniente oriente alteração no projeto
ou em critérios avaliados pelo órgão ambiental, a licença ambiental deve
automaticamente ser suspensa e retornar ao estágio de deliberação, podendo,
portanto, inclusive ser anulada. Pela interpretação literal da norma, não se
garante nem que o órgão ambiental avalie e decida se irá ou não acatar a
manifestação. As consequências são automáticas.
Conforme foi apontado, em que pese a evidente relevância das
manifestações dos órgãos intervenientes, que devem ser oportunizadas
quando cabíveis, os pareceres desses órgãos não vinculam as decisões do
órgão licenciador, conforme expressamente previsto no art. 13º, §1º da Lei
Complementar 140/2011 e reiterado no caput do art. 26, do Decreto Estadual
47.383/2018.
Sem dúvidas, nos casos em que forem identificadas possíveis
interferências do empreendimento em bens e direitos tutelados por
órgãos específicos, é dever do órgão ambiental licenciador: (i) facultar
a manifestação dos intervenientes competentes – que devem se limitar
ao tema de sua competência – no curso do processo de licenciamento
ambiental (preferencialmente na etapa de licença prévia) e (ii) de considerar
em sua análise de mérito as conclusões e recomendações técnicas exaradas
pelo interveniente, decidindo justificadamente pela sua acolhida ou não.
Entretanto, em nenhum momento é estabelecida a vinculação da decisão do
órgão ambiental licenciador ao parecer do interveniente. Admitir isso seria
também admitir o ilegal licenciamento múltiplo, na medida em que o órgão
92.2014.4.04.7008/PR. Des. Fed. CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, j.
05.11.2015.
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interveniente assumiria ilegal posição de colicenciador, atentando contra o
próprio postulado constitucional à segurança jurídica (art. 5º da CRFB/1988).
Cumpre ressaltar que o licenciamento ambiental não substitui as demais
licenças e autorizações legalmente exigíveis. Esse posicionamento inclusive
está positivado no próprio §1º, do art. 26, do Decreto Estadual 47.383/2018,
segundo o qual a continuidade do processo de licenciamento ambiental,
após o transcurso do prazo de manifestação dos órgãos intervenientes, não
implica prejuízo das ações de competência dos referidos órgãos e entidades
públicas em face do empreendedor. Disposição idêntica está positivada no
regramento federal, por conta da Resolução CONAMA 237/1997, art. 2º e
Decreto Federal 99.274/1990, art. 17.
Esse também é o entendimento da doutrina, capitaneada por Bim:
Autorizações administrativas, ainda que ambientais, questões
dominiais ou possessórias, não devem ser internalizadas
no processo decisório de licenciamento ambiental. O
licenciamento ambiental não é guardião, tutor ou babá de
outros controles públicos que são executados mediante
autorizações, permissões etc.; muito menos de questões
dominiais ou possessórias, ainda que de bens públicos. [...]
O fato de um empreendimento ser viável do ponto de vista
ambiental não significa que outras licenças e autorizações
não devam ser obtidas ou que elas sejam substituídas pela
licença ambiental. (...) Embora, eventualmente, a falta de
autorização de um órgão público ou de um ente privado
possa impedir a instalação da obra ou a sua operação, ela
não tem o condão de invalidar o licenciamento ambiental
sem que haja expressa norma nesse sentido, uma vez que
a licença ambiental não dispensa ou substitui aprovações,
autorizações ou licenças exigidas por outros órgãos
reguladores ou entes privados30.

De igual modo é o entendimento da Procuradoria Especializada da
Advocacia Geral da União junto ao IBAMA, conforme exposto nos pareceres
41/2018/COJUD/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU e 02201.002544/201605 COPAH/IBAMA – SEI 2110624.
Dessa forma, entende-se que se deve reputar o §3º do art. 26, do
Decreto Estadual como ilegal e inconstitucional por ofensa à regra geral
da não vinculação das manifestações dos intervenientes, conforme previsto
no art. 13, §1º da Lei Complementar 140/2011 (e, consequentemente, ao
art. 23 da Constituição Federal), e no caput do art. 26 do Decreto Estadual
47.383/2018.
Por sua vez, o §4º, ao estabelecer que o órgão ambiental licenciador
pode exigir a manifestação dos intervenientes como requisito para
formalização (início) do processo de licenciamento ambiental ou para o seu
30. BIM, Eduardo Fortunato. Licenciamento Ambiental. 4º Ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 150151.
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prosseguimento, aparenta se chocar frontalmente com o §3º do art. 27 da Lei
Estadual 21.972/2016, que estabelece que a documentação e informações
necessárias à avaliação e à manifestação dos intervenientes poderão ser
apresentadas ao longo do trâmite do licenciamento, desde que antes da
entrada do processo na pauta de decisão do órgão competente (etapa final do
procedimento de emissão de licença)31.
Ora, como pode o Decreto Estadual ter estabelecido que a manifestação
do interveniente (e aqui não se fala somente dos documentos necessários
para essa) pode ser exigida para a formalização do processo de licenciamento
ambiental (etapa inicial do processo), se a própria Lei Estadual que ele busca
regulamentar prevê a possibilidade de apresentação da documentação (que
deve instruir a manifestação) até o fim do procedimento de emissão de licença
(o que, por óbvio, ocorre após a formalização do processo de licenciamento)?
E não estaria aqui a se falar em concessão de poder de veto e vinculativo
aos intervenientes, na medida em que a manifestação se torna requisito para
formalização do processo?
Percebe-se, por óbvio, ofensa do referido dispositivo à regra das
hierarquias das normas e ao princípio constitucional da legalidade (art. 37
da CRFB/1988), que rege a atuação da Administração Pública. Não poderia
nunca o Poder Executivo expedir ato administrativo (Decreto) que inove ou
esteja em desconformidade com a lei que busca regulamentar. Além disso,
observa-se também ofensa à regra da não vinculatividade das manifestações
dos intervenientes, prevista no art. 13, §1º da Lei Complementar 140/2011.
Inegável, portanto, a ilegalidade e inconstitucionalidade do §4 do art. 26 do
Decreto Estadual 47.383/2018.
Pelo exposto, parece que o regramento estadual de Minas Gerais
somente poderá ser considerado adequado, legal e constitucionalmente, se
desconsiderados os §2º a 4º do art. 26 do Decreto Estadual 47.383/2018, que
devem ser interpretados, portanto, como ilegais e inconstitucionais por (i)
violação à hierarquia das normas e ao princípio constitucional da legalidade
por incompatibilidade com o art. 27 da Lei Estadual 21.972/2016, (ii)
inovação normativa e violação ao caput e §1º do art. 26, do Decreto Estadual
47.383/2018 e (iii) violação às regras do licenciamento ambiental único,
monismo decisório do órgão licenciador e da não vinculação da manifestação
dos órgãos e entes intervenientes previsto no art. 13 da Lei Complementar
140/2011 e, consequentemente, à distribuição da competência comum do
art. 23 da CRFB/1988.

31. A Instrução de Serviço SISEMA 06/2019, partindo desse permissivo, considera inclusive que
“os documentos que concretizam a manifestação de tais órgãos, em regra, são categorizados
como obrigatórios pelo SLA, perfazendo condição para formalização dos processos no órgão
ambiental”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pelo exposto neste artigo, observa-se que, nos termos do art. 13, §1º
da Lei Complementar 140/2011, que regulamenta a competência comum dos
entes federativos em matéria ambiental instituída pelo art. 23 da CRFB/1988,
os empreendimentos e atividades devem ser licenciados ou autorizados,
ambientalmente, por um único ente federativo, que conduzirá o processo de
licenciamento ambiental por intermédio do órgão ambiental competente para
tanto.
O monismo decisório do órgão ambiental licenciador não exclui,
entretanto, a participação de outros órgãos e entes federados no processo de
licenciamento ambiental.
Por esse motivo, estabeleceu-se que, sempre que identificado o impacto
direto ou indireto do empreendimento em bens e direitos tutelados por
órgãos específicos, deverá ser facultado aos demais entes e órgãos federativos
se manifestarem de forma não vinculante no processo, devendo o órgão
ambiental considerar tais manifestações em sua análise de mérito, decidindo
justificadamente pela sua acolhida ou não.
Observa-se, em geral, que o regramento de Minas Gerais acerca da
intervenção dos órgãos e entes intervenientes está em conformidade ao
estabelecido no sistema federal.
Dessa forma, conclui-se que o Poder Executivo mineiro acertou ao
dispor que a manifestação dos órgãos intervenientes: (i) possui natureza
não vinculante; (ii) seja facultada nas hipóteses em que o empreendimento
represente potencial impacto em determinados bens, comunidades ou
direitos acautelados, devendo o empreendedor instruir o processo de
licenciamento com as informações e documentos necessários à avaliação das
intervenções pelos órgãos intervenientes competentes; e (iii) deva se dar de
acordo com os procedimentos estabelecidos para o licenciamento ambiental,
obedecendo a prazo específico (120 dias contados da data de formalização,
pelo empreendedor, dos documentos e informações relativos às intervenções
junto aos intervenientes), de forma a não obstar a continuidade do processo
de licenciamento ambiental em caso de transcurso do prazo.
Todavia, em que pese o regramento mineiro parecer, a priori, consonante
à lógica estabelecida pela Lei Complementar 140/2011 e pelo regramento
federal previsto na Portaria Interministerial 60/2015 e na Resolução
CONAMA 237/1997, essa afirmação resta fragilizada quando analisados os
§2º a 4º do art. 26 do Decreto Estadual 47.383/2016.
Por todo o exposto, conclui-se que o regramento estadual de Minas
Gerais somente poderá ser considerado adequado legal e constitucionalmente
se desconsiderados os §2º a 4º do art. 26 do Decreto Estadual 47.383/2018,
que devem ser interpretados como ilegais e inconstitucionais por (i) violação
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à hierarquia das normas e ao princípio constitucional da legalidade por
incompatibilidade com o art. 27 da Lei Estadual 21.972/2016, (ii) inovação
normativa e violação ao caput e §1º do art. 26 do Decreto Estadual 47.383/2018
e (iii) violação as regras do licenciamento ambiental único, monismo decisório
do órgão licenciador e da não vinculatividade da manifestação dos órgãos
e entes intervenientes previsto no art. 13 do Lei Complementar 140/2011
e, consequentemente, à distribuição da competência comum do art. 23 da
CRFB/1988.
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Mediação ambiental: uma análise
comparativa das legislações do Brasil
e Portugal
LUCIANA VIANNA PEREIRA

INTRODUÇÃO
As Constituições das Repúblicas do Brasil e de Portugal pautamse por princípios bastante semelhantes. Ambos Estados se pautam pelos
princípios democrático e do Estado de Direito1. Ambas têm a dignidade
da pessoa humana como seu ponto fulcral e objetivo a perseguir2 e ambas
tratam do direito a um ambiente equilibrado como direito fundamental e
constitucionalmente assegurado3.
1.

2.

3.

Interessante notar que enquanto a CRP informa, em seu art. 2º, ser Portugal um Estado
de direito democrático, a CFB, informa, no art. 1º, que a República Federativa Brasileira se
constitui num “Estado Democrático de Direito”. Por mais tentador que possa ser explorar
as variantes da alteração de ordem entre o princípio democrático e do Estado de Direito,
crê-se que Canotilho, adequadamente põe fim a qualquer discussão sobre o tema quando
diz que o “Estado de direito é democrático e só sendo-o é que é Estado de direito; o Estado
democrático é de direito e só sendo-o é que é Estado democrático. [...] Aliás, ao fundir num
único conceito essas duas componentes, a CRP arredou, ao mesmo tempo, toda e qualquer
concepção que permitisse um entendimento do Estado de direito como obstáculo ao
desenvolvimento democrático ou uma consideração do Estado democrático que fosse alheio
a um corpo de regras sobre a formação e exercício do poder e sobre a posição subjectiva
dos cidadãos perante os poderes públicos”. O cerne do Estado de direito democrático está
na “proteção dos cidadãos contra a prepotência, o arbítrio e a injustiça (especialmente por
parte do Estado)”. CANOTILHO, J. J. Gomes e MOREIRA, Vital – Constituição da República
Portuguesa Anotada. Vol. I. Artigos 1.o a 107, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, ISBN 97885-203-3044-9, p. 206.
A CRP traz, em seu art. 1º, o texto de que “Portugal é uma República soberana, baseada
na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma
sociedade livre, justa e solidária”, enquanto que a CFB traz, em seu art. 1º, o texto de que “A
República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e
do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
[...] III - a dignidade da pessoa humana [...].
Na CRP, de forma mais sintética e direta, assegura-se que “Todos têm direito a um ambiente de
vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado e o dever de o defender” (Art.66º), enquanto
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Ademais, o acesso à justiça é também assegurado constitucionalmente4
e, em ambos os sistemas, discute-se uma necessária distinção entre o que seria
o acesso à justiça e o que seria o direito fundamental de acesso ao Judiciário5.
Nos dois países, está presente um sentimento de insatisfação com a
morosidade da Justiça, em que pesem as diferenças gritantes entre o tempo
médio de duração de um processo aqui e lá.
Sobre o tema do acesso à justiça, “bons ventos o trazem de lá”. Há
autores, por exemplo, que entendem o provimento da justiça como um
serviço público, sujeitando, portanto, o Estado à responsabilidade, em caso
de falhas nesse provimento6.
Como exemplo dessas falhas estão os evidentes erros judiciários, mas
também – e mais relevante para o escopo do presente artigo – a morosidade
no provimento da justiça, violador do direito constitucional de acesso ao
direito e à tutela jurisdicional efetiva.
É nesse contexto que está presente a discussão acerca das soluções
alternativas de conflito e, dentre elas, do uso da mediação, que pode ser
entendida como um método autocompositivo, cooperativo e consensual
de solução de conflito, em que, por meio da interferência de um mediador,
cuja principal função é de promoção e facilitação do diálogo entre as partes
envolvidas7, estas têm a oportunidade de chegar a um acordo sobre o objeto
de seu conflito, todavia, mais do que isso, compor seus interesses subjacentes
ao conflito8.

4.
5.

6.
7.
8.

que, por aqui, a CFB assegura que: “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” (Art. 225º).
Na CFB, o acesso à justiça decorre do Art. 5º. XXXV, que diz que “a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, enquanto na CRP, o tema é
detalhado no art. 20.
Diga-se, de passagem, que o art. 20 da CRP dispõe sobre o direito de acesso ao direito e
tutela jurisdicional efetiva e, no contexto, prevê: “4. Todos têm direito a que uma causa em
que intervenham seja objecto de decisão em prazo razoável e mediante processo equitativo”;
e “5. Para defesa dos direitos, liberdades e garantias pessoais, a lei assegura aos cidadãos
procedimentos judiciais caracterizados pela celeridade e prioridade, de modo a obter tutela
efectiva e em tempo útil contra ameaças ou violações desses direitos”.
Nesse sentido, ver PEDRO, Ricardo. Responsabilidade civil do Estado pelo mau funcionamento da
administração da justiça: fundamento, conceito e âmbito. Coimbra: Almedina, 2016, ISBN 978972-40-6607-3.
A capacidade de interferência do mediador, o papel mais neutro ou mais ativo que desempenha,
varia conforme a escola de mediação seguida.
A mediação integra as chamadas soluções alternativas de conflito, que incluem também a
negociação, a conciliação e a arbitragem. Para uma análise dos demais métodos, por todos, ver
GOUVEIA, Mariana França. Curso de Resolução Alternativa de Litígios. Lisboa: Ed. Almedina,
2019, ISBN 978-972-40-5570-1.

ALEXANDRE BURMANN
PAULO DE BESSA ANTUNES

475

E, se, por um lado, tanto aqui, quanto lá, foram editadas leis específicas
para tratar da mediação, há diferenças bastante significativas entre os sistemas
de mediação adotados no Brasil e em Portugal.
O objetivo do presente texto é apontar não só as semelhanças, mas
também as diferenças entre os dois sistemas, dentre as quais, para os fins da
análise sobre o uso da mediação para a solução de conflitos ambientais e, ao
final, tratar dos possíveis usos e caminhos para a mediação nos dois países,
para a solução de conflitos ambientais.
Passa-se, então, a analisar separadamente os sistemas jurídicos aplicáveis
à mediação ambiental, no Brasil e em Portugal:

2 A MEDIAÇÃO PARA SOLUÇÃO DE CONFLITOS AMBIENTAIS
NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA
Como um país de Civil Law, o direito brasileiro fundamenta-se,
primordialmente, em seus códigos e leis9. E como tal, tem em sua Constituição
Federal, a norma magna que rege e sob a qual deve ser interpretado todo o
direito nacional.
Do preâmbulo da Constituição Federal Brasileira, é possível extrair,
além dos valores do Estado Democrático, da justiça, também o compromisso
com soluções pacíficas de solução de controvérsias10.
Como aponta Delgado, é a partir do preâmbulo, que a Constituição
deve ser lida e interpretada. E ao tratar da “solução pacífica das controvérsias
[...], não se está dando exclusividade ao Poder Judiciário para a prestação
jurisdicional”. Há, a partir daí, o caminho de incentivo para formas alternativas,
como a arbitragem e a mediação11.
9.

É patente que se reconheça, contudo, que cada dia mais, as decisões judiciais ganham força.
Contudo, não é possível dizer que a força está sendo atribuída aos precedentes judiciais como
ocorre em países de common law, porque diante do crescente ativismo judicial e da adoção
cada vez mais ampla de uma normatização de princípios e de teorias como da “mutação
silenciosa da constituição”, vemos leis sendo questionadas e aplicadas pelo Poder Judiciário
em sentido muito diferente de seus textos e do que quis o legislador. Ainda, muitas vezes,
vemos a aplicação da mesma norma em sentidos distintos para casos semelhantes. Assim,
o que estamos vivendo no Brasil é uma era de crescente judicialização da vida e supremacia
crescente do poder judiciário em relação aos demais poderes. Há um desequilíbrio pernicioso
na estrutura de poder e uma grave ameaça ao Estado democrático de direito. Fatos que
reforçam, a nosso ver, os pros relacionados ao uso de soluções negociadas de conflito. Em
todo caso, para os fins deste trabalho, não entraremos nessas questões de fato da aplicação do
direito brasileiro e teceremos comentários apenas sobre o direito codificado e previsto em lei.
10. Diz o Preâmbulo: “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia
Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento,
a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e na ordem
internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a
seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. (g.n.)”.
11. DELGADO, José. Constitucionalidade da mediação. In DELGADO, José [et. al.]. Mediação:
um projeto inovador. Brasília: Centro de Estudos Judiciários, CJF, 2003, p. 17.
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Ao comentar o art. 5º, XXXV da Constituição Federal Brasileira, que
assegura o acesso à justiça, Siqueira Castro informa que seu significado é de
tão somente:
que o Poder Judiciário, no âmbito da separação orgânicofuncional e tripartite dos Poderes do Estado, é aquele
incumbido de decidir em caráter conclusivo, isto é, com
atributo judicatório do final enforcing power, acerca da
aplicação do direito objetivo12.

No mesmo sentido, Watanabe entende que o direito fundamental
assegurado pela Carta magna brasileira é o de uma “ordem jurídica justa” e, a
partir daí, o autor propõe uma mudança da “cultura da sentença”, direcionada
a uma justiça que visa à “solução dos conflitos” para uma “cultura de
pacificação”13, obtida por meio da inserção de métodos de solução consensual
dos conflitos.
Parece claro, portanto, que a justiça se distingue da forma como ela
pode ser obtida. Algo que se pretende justo não é obtido necessariamente
por um só instrumento ou meio. É uma qualidade que deve ser buscada por
qualquer decisão ou acordo.
Nesse contexto, ao longo dos anos e, como resultado de um movimento
global, já tratado anteriormente, no Brasil, foi se ampliando a discussão sobre
o uso de métodos alternativos de conflitos, métodos não adjudicados de
solução de controvérsias, e nesse contexto, a mediação.
Além disso, reporta a doutrina, o uso de métodos de mediação para a
solução de determinados casos complexos e multipartes ocorridos no país,
mesmo antes da edição de qualquer lei versando sobre o tema, como no caso
relativo às indenizações decorrentes do acidente com a TAM Linhas Aéreas,
no ano de 200714.
A Lei de Mediação brasileira (Lei nº 13.140/2015) foi editada em
2015 e, logo em seu primeiro artigo, lê-se que ela se destina à solução de
controvérsias entre particulares e também para a autocomposição no âmbito
da Administração Pública.
12. CASTRO, Carlos Roberto Siqueira – Novas perspectivas em termos de soluções consensuais,
p. 327-344. SIMONS, Adrian, MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro et. at. – Estudos em
homenagem a Ada Pellegrini Grinover e José Carlos Barbosa Moreira. São Paulo: Ed. Tirant lo blanch,
2020, ISBN 978-85-9477-430-9, p. 328.
13. WATANABE, Kazuo – Acesso à ordem jurídica justa (conceito atualizado de acesso à justiça) processos
coletivos e outros estudos. Belo Horizonte: Del Rey, 2019. ISBN 978-8-5384-0541-2, p. 95.
14. CASTRO cita o uso da mediação para a negociação das indenizações decorrentes do acidente
aéreo como um exemplo de sucesso do método, na medida em que em dois anos, “92%
dos herdeiros e sucessores das vítimas daquele acidente aéreo lograram alcançar um acordo
satisfatório”. CASTRO, Carlos Roberto Siqueira – Novas perspectivas em termos de soluções
consensuais, p. 327-344. SIMONS, Adrian, MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro et. at. –
Estudos em homenagem a Ada Pellegrini Grinover e José Carlos Barbosa Moreira. São Paulo: Ed. Tirant
lo blanch, 2020, ISBN 978-85-9477-430-9, p. 335.
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Os elementos essenciais da mediação estão descritos no Art. 1º. §1º.
Assim, para que seja mediação, ela deverá “ser exercida por um terceiro
imparcial, sem poder decisório”, ser escolhido ou aceito pelas partes, para
auxiliá-las a busca de consenso para solução da controvérsia.
O art. 2º da lei reforça os “princípios” do processo, que incluem a
imparcialidade do mediador, a autonomia da vontade das partes, a busca de
consenso e a confidencialidade.
Um outro ponto que merece destaque, para os fins da análise
comparativa que se pretende realizar no presente artigo é a previsão, no art.
3º dos conflitos considerados mediáveis. Assim, segundo a norma, podem se
submeter à mediação, os conflitos que versem sobre direitos disponíveis, ou,
se versarem sobre direitos indisponíveis, os conflitos que admitam transação
e desde que sob a chancela judicial, ouvido o Ministério Público.
Assim, tem-se claramente a permissão, a meu ver, do uso do método
para a solução da grande maioria dos conflitos ambientais15 que se submetem
ao Poder Judiciário tradicionalmente.
O requisito da transigibilidade, quando se estiver tratando de direitos
verdadeiramente indisponíveis, entende-se que parece permitir, por exemplo,
que até conflitos de natureza penal ambiental, para os quais a legislação
preveja e admita a transação penal, sejam submetidos à mediação, desde que
observados, evidentemente, os requisitos de homologação judicial e oitiva do
Ministério Público.
É importante ressaltar, ainda, o termo da mediação. Segundo a
lei brasileira, a mediação se encerrará com o acordo (forma desejada de
encerramento do caso) ou quando a sua continuidade não mais se justificar,
seja porque o mediador assim entendeu ou porque assim se manifestou
qualquer das partes.
Os efeitos atribuídos ao acordo firmado com base na mediação são
equivalentes aos termos de ajustamento de conduta e aos contratos na lei
brasileira. Diz o art. 20, § único, que eles se constituirão como título executivo
extrajudicial ou, nos casos em que for homologado pelo juízo, título executivo
judicial, portanto, tendo força de sentença.

15. Optou-se por adotar, aqui e em trabalhos anteriores, o entendimento de conflito ambiental
como todo e qualquer conflito que verse sobre a proteção ambiental. Isso poderá abranger
desde conflitos eminentemente privados, gerados na obrigação de indenizar um dano direto
sofrido por um particular, até conflitos envolvendo a definição de políticas públicas ambientais,
como elaborações de zoneamentos ecológicos, definição de áreas e locais para instalação de
empreendimentos poluidores ou potencialmente poluidores, ou ainda os decorrentes do
embate entre o particular e a Administração Pública para aplicação de sanções ou penas a
ilícitos administrativos ou criminais.
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3 A MEDIAÇÃO PARA A SOLUÇÃO DE CONFLITOS AMBIENTAIS
NA LEGISLAÇÃO PORTUGUESA
A mediação em Portugal está prevista em uma série de dispositivos
legais, sendo o principal deles atualmente, a Lei no. 29/2013, de 19 de Abril.
Gouveia ensina que historicamente é possível dividir sua criação e
desenvolvimento em quatro fases: (i) criação de centros de arbitragem, dentro
dos quais se admitia e admite a mediação; (ii) criação e desenvolvimento dos
Julgados de Paz, cuja lei prevê a possibilidade de uso da mediação; (iii) a
aposta em sistemas de mediação – com a edição de leis específicas de sistemas
públicos de mediação, como ocorrem para conflitos penais e de família, por
exemplo; e (iv) a fase atual, quando da edição da lei de mediação de 201316.
Como ressalta a autora, a mediação começou a ser realizada nos
primeiros centros de arbitragem criados naquele país, mas seu uso ocorria
de forma incipiente. Foi só a partir dos anos 2000 que a mediação entrou no
ordenamento jurídico português como um “meio técnico, científico até, de
resolução de conflitos”17.
A Lei nº 29/2013, de 19 de Abril, teve por finalidade principal transpor
para o sistema jurídico português, a Directiva no. 2008/52/CE da União
Europeia que trata da mediação em âmbito civil e comercial18.
Entretanto, o diploma português ora vigente foi além do que dispunha
a Directiva19, na medida em que também optou por inserir no sistema jurídico
deste país os princípios gerais da mediação e o estatuto do mediador e o
regime jurídico dos sistemas públicos de mediação20. Como escrevem Lopes
e Patrão, a lei acabou por implantar um “regime geral” de mediação21.
Antes da análise dos dispositivos da lei, é preciso entender que além
da Lei no. 29/2013, de 19 de Abril, Portugal dispõe também dos chamados
sistemas públicos de mediação, sem equivalentes em outros sistemas jurídicos
europeus, que abrangem matérias específicas do Direito. Assim, há sistemas

16. GOUVEIA, Mariana França – Curso de Resolução Alternativa de Litígios. 3ª. ed. Lisboa: Ed.
Almedina, 2019, ISBN 978-972-40-5570-1, p. 34.
17. GOUVEIA, Mariana França – Curso de Resolução Alternativa de Litígios. 3ª. ed. Lisboa: Ed.
Almedina, 2019, ISBN 978-972-40-5570-1, p. 35.
18. Antes deste normativo, a Lei no. 29/2009, de 29 de Junho, também teve por objetivo transpor
a referida Directiva. Contudo, esta foi integralmente revogada pelo novo diploma.
19. Movimento observado também em outros países europeus.
20. Art. 1o. da Lei no. 29/2013, de 19 de Abril.
21. LOPES, Dulce; PATRÃO, Afonso - Lei da Mediação Comentada. 2.a ed. Coimbra: Ed. Almedina,
2016. ISBN 978-972-40-6755-1, p. 15.

ALEXANDRE BURMANN
PAULO DE BESSA ANTUNES

479

públicos de mediação laboral22, familiar23, penal24 e o sistema de mediação
vinculado aos Julgados de Paz25.
Diferente da lei brasileira, a lei geral de mediação portuguesa é silente
em relação à mediação sobre matéria administrativa, tributária ou ambiental.
Também não há leis específicas criando sistemas de mediação públicos para
essas matérias.
Como a lei portuguesa porta-se, ora como uma lei geral de mediação
e ora como a norma definidora da mediação aplicável somente à mediação
civil e comercial, é importante avaliar quais dispositivos dela descrevem cada
um desses casos.
O art. 1º da Lei explicita como seu objeto estabelecer os princípios
gerais aplicáveis à mediação realizada em Portugal, mas também determinar o
regime jurídico da mediação civil e comercial, dos mediadores e dos sistemas
públicos de mediação, observadas, no último caso, as leis específicas desses
sistemas.
A definição do processo de mediação é dada pelo art. 2º do diploma,
para quem a mediação é a “forma de resolução alternativa de litígios, realizada
por entidades públicas ou privadas, através do qual duas ou mais partes em
litígio procuram voluntariamente alcançar um acordo com a assistência de
um mediador de conflitos”. O mediador, por seu turno, definido também
pela norma, deverá ser um terceiro imparcial e independente, que não poderá
impor-se aos mediados, cuja função é auxiliar as partes na “tentativa de
construção do acordo”26.
A Lei enumera, nos artigos 3º a 9º, os princípios que devem reger
a mediação em território português. Assim, dentre os princípios, destacamse a voluntariedade, a igualdade, imparcialidade e independência e a
confidencialidade.
22. Criado pelo Protocolo de 5 de maio de 2006, entre o Ministério da Justiça e os Parceiros
Sociais.
23. Regulamentado pelo Despacho do Secretário de Estado da Justiça nº 18778/2007.
24. Criado pela Lei nº 21/2007.
25. Lei nº 78/2001.
26. Com base nesse dispositivo e de sua leitura combinada com o art. 26º do mesmo diploma,
a doutrina diverge sobre o tipo de mediação permitido pela legislação portuguesa.
PORTOCARRERO, por exemplo, entende que a legislação consagrou a mediação facilitadora,
em que o mediador funciona como um facilitador do diálogo entre as partes, mas não pode
propor às partes qualquer acordo. PORTOCARRERO, Maria Francisca – A mediação em
serviços públicos de saúde: utilidade no SNS, no pagamento de taxas moderadoras em falta
(ou outras quantias devidas por terceiros, legal ou contratualmente) FONSECA, Isabel Celeste
M. - A Mediação Administrativa: contributos sobre as (im)possibilidades. Coimbra: Editora Almedina,
2019. ISBN 978-972-40-7819-9, p. 212. Por outro lado, LOPES e PATRÃO, com quem
concordamos, entendem que a lei portuguesa, em verdade, não teria restringido o uso de
qualquer modelo de mediação, permitindo que o mediador utilize a metodologia que entender
conveniente, justificando tal entendimento no dispositivo do art. 25o. alínea a) da Lei. LOPES,
Dulce; PATRÃO, Afonso - Lei da Mediação Comentada. 2.a ed. Coimbra: Ed. Almedina, 2016.
ISBN 978-972-40-6755-1, p. 152-153.
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É preciso tecer alguns comentários sobre os princípios da igualdade
e imparcialidade e da independência. Isso porque, diferente da lei brasileira
já citada, a norma portuguesa expressamente prevê que cabe ao mediador
assegurar o equilíbrio de poderes e a possibilidade de ambas as partes
participarem do processo. A imparcialidade e independência são atributos do
mediador, devendo ser observadas não só em relação às partes em conflito,
mas também em relação a eventuais associações perante as quais o mediador
esteja vinculado.
Sobre o tipo de conflitos passíveis de mediação, sobre a lei portuguesa
é importante dizer que o tema só é tratado no Capítulo relacionado ao
regramento jurídico da mediação civil e comercial. Assim, no capítulo, a Lei
no. 29/2013, de 19 de Abril, abrange os litígios que respeitem a interesses
patrimoniais27 ou interesses sobre os quais as partes possam transacionar28.
Entretanto, é preciso ponderar que não há como, pela sistemática
adotada pela lei portuguesa, entender que a mediabilidade dos conflitos está
estritamente definida por esse dispositivo, sendo necessário, analisar também
as leis dos sistemas públicos de mediação, a lei dos julgados de paz e os
códigos de processos administrativos quanto aos critérios de mediabilidade
dos conflitos.
É importante que se diga que a ausência de previsão legal estrita para a
mediação de conflitos administrativos e ambientais, além das especificidades
comumente atribuídas aos conflitos ambientais29, faz que parte relevante
da doutrina portuguesa entenda pela necessidade de uma lei de mediação
ambiental.
Por fim, e para que se possa fazer a comparação entre os sistemas, cabe
avaliar que, sob a lei portuguesa, os acordos resultantes da mediação somente
terão força executiva imediata e, portanto, dispensando a homologação
judicial, se: (i) a lei assim não exigir a homologação, (ii) quando as partes
forem capazes para celebrar o acordo, (iii) se o acordo não violar a ordem
pública, (iv) quando realizada em atenção aos termos especialmente previstos
em lei, e (v) se realizada na presença de um mediador inscrito na lista de
mediadores do Ministério da Justiça (ou realizados nos sistemas públicos de
mediação).
A homologação judicial do acordo é ainda prevista no art. 14º, como
uma faculdade das partes, quando se tratar de mediação pré- judicial.
Sobre o termo do processo de mediação, diz o art. 18º que ele ocorrerá,
quando firmado o acordo, quando uma das partes desistir do processo, quando
27. Art. 11o. (1).
28. Art. 11o. (2).
29. A doutrina usualmente diz que conflitos ambientais são complexos, multipartes,
multidisciplinares, versam sobre direitos difusos, indivisíveis, intergeracionais e abarcam
grande incertezas científicas comuns.
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o mediador, fundamentadamente, assim decidir, quando for impossível o
acordo e quando se atingir o prazo máximo de realização do procedimento,
após eventuais prorrogações, prazo este fixado no protocolo de mediação.
Um outro tema interessante que se traz aqui só de passagem, e mais
para aguçar a curiosidade do leitor, refere-se ao fato de a legislação portuguesa
prever a figura do provedor de justiça, cuja função é de um ombudsman e,
portanto, de intermediação dos pleitos comunitários ou da sociedade e as
autoridades, em especial, o Poder Legislativo, a quem se vincula e reporta.
Não é um mediador, mas no contexto das discussões acerca da mediação para
a solução de conflitos ambientais, alguns autores, como Mendes, sugerem a
criação de um provedor de justiça para a proteção das gerações futuras30. A
sugestão até pode parecer interessante, mas, entende-se, o provedor de justiça
em verdade, poderia atuar como um representante da “ficção jurídica” que
são as futuras gerações. Ele não substituiria o mediador, já que sua atuação
seria na aproximação dos interesses das gerações futuras aos demais atores
do conflito.

4 MEDIAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL E EM PORTUGAL –
SEMELHANÇAS E DIVERGÊNCIA
O primeiro ponto que é preciso considerar não está descrito na
legislação, mas diz respeito à construção doutrinária do que seria um
“conflito ambiental”. Se por conflito ambiental se entendem os conflitos que,
de alguma forma, decorrem de uma violação a um bem ambiental ou a uma
preocupação quanto a uma violação a um bem ou componente ambiental,
tem-se que se podem ter conflitos ambientais de diferentes abrangências,
tipos, escopos, tamanhos.
Ademais, se pensar um evento de grandes proporções, como foi o
acidente de Mariana-MG, tem-se não um, mas diversos “conflitos ambientais”,
desde os estritamente individuais, até os – esses sim – envolvendo a perda
ecológica relacionada ao desastre, a poluição do Rio Doce, com perda de
fauna e flora significativos.
Não há, em nenhum dos dois sistemas jurídicos, uma definição do
que pode ser entendido como um “conflito ambiental”, motivo pelo qual se
optou sempre por uma definição ampla, como todo e qualquer conflito em
que esteja em causa um dano ou um potencial dano ao meio ambiente, bem
como os danos reflexos, sofridos por indivíduos em decorrência de um dano
a um bem ou componente ambiental.

30. MENDES, Lara França – A justiça intergeracional: uma perspectiva do direito fundamental das futuras
gerações ao meio ambiente. Dissertação de Mestrado. Universidade de Coimbra. Professora
Orientadora Doutora Maria Alexandra Aragão. Fevereiro de 2016, p. 86.

482

ADVOCACIA AMBIENTAL
desafios e perspectivas

Definida a abrangência do objeto da mediação, passa-se à comparação
sobre como cada um dos sistemas jurídicos estudados se comporta ou admite
a possibilidade de mediar tais conflitos.
O primeiro ponto sobre as normas brasileira e portuguesa que precisa
ser tratado com relação ao uso da mediação para a solução de conflitos
ambientais é a definição de mediabilidade.
Como visto, tanto o sistema brasileiro quanto o português parecem
tratar da mediabilidade de forma relativamente similar. Se o primeiro “corte”
sobre o que seria um conflito mediável é diferente nos dois sistemas jurídicos31,
o “corte final” é a possibilidade de, sobre o objeto do conflito, transigir.
O critério da transigibilidade não é isento de críticas pela doutrina. Parte
dela, com a qual se concorda, entende que a mediabilidade de um conflito não
poderia ser definida a priori, sendo mais adequado que se fizesse uma análise
caso-a-caso.
Sob a ótica do direito português, por exemplo, Cebola defende que na
mediação não haveria propriamente concessões mútuas, característica clássica
para se definir a transigibilidade de um direito, mas a construção de uma
solução consensual. Além do mais, a mediação não encerraria em definitivo
uma disputa, já que as partes poderiam eventualmente voltar a discutir a
matéria, por exemplo, em caso de descumprimento do acordo resultante32.
Tomam-se por base os conflitos ambientais. Em uma análise apressada e
pouco cuidadosa, poderia ser dito que, por versarem sobre “o bem ambiental”
ou sobre o “direito fundamental ao ambiente ecologicamente equilibrado”,
tais conflitos não poderiam nunca ser objeto de mediação, já que não se pode
transigir sobre um direito fundamental de terceira geração, nem poderá esse
direito ser considerado patrimonial.
Ocorre que, na realidade, os conflitos ambientais podem ter naturezas
muito diferentes e, em alguns casos, nem o conflito em si nem o acordo
resultante macularão o direito fundamental.
O tema é exaustivamente tratado no Brasil, quando da análise dos
termos de ajustamento de conduta, por exemplo. Em que pese se referirem
a direitos difusos, é plenamente possível e reconhecida a possibilidade de se
firmar acordos que tratarão da forma como o bem ambiental em questão será
protegido ou como, em que prazo, por que meios, ocorrerá a remediação de
um determinado dano ambiental.

31. A lei brasileira trata como mediáveis os conflitos versando sobre direitos disponíveis, enquanto
na lei portuguesa, o primeiro corte é a sua patrimonialidade.
32. CEBOLA, Cátia Marques – La mediación: un nuevo instrumento de la administración de la Justicia para
la solución de conflitos. Tesis Doctoral. Universidad de Salamanca. Facultad de Derecho. 2011, p.
146-147.
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É importante que se diga, ainda, que especialmente quando há
processos relacionados à indenização por danos ambientais, é impossível não
reconhecer a natureza patrimonial da demanda.
Nesse sentido, Antunes entende a indisponibilidade do bem
ambiental como um “mito”, na medida em que “contrariamente ao que
tem sido apregoado, questões ambientais são essencialmente negociáveis”33,
especialmente se tiver em conta os múltiplos instrumentos existentes no
direito brasileiro, como as compensações ambientais impostas pela lei
brasileira de unidades de conservação, os termos de ajustamento de conduta
e o procedimento administrativo de licenciamento ambiental, que, como
diz o autor, define “o grau de ‘poluição’ ambiental tido como aceitável pela
sociedade”34.
No mesmo sentido, Soares, sobre os termos de ajustamento de
conduta35, acrescenta que a regra de que o direito ambiental seria sempre
indisponível vem sendo mitigada com a adoção de formas que permitem “a
cessação do dano e sua reparação de forma mais rápida e menos custosa que
a submissão do problema ao poder jurisdicional do Estado”36.
Um outro aspecto digno de nota sobre os sistemas jurídicos no que
diz respeito aos conflitos ambientais é o fato de a lei brasileira permitir
expressamente a solução quando está presente a Administração Pública e a
lei portuguesa não tratar do tema.
Isso porque, em um grande número de conflitos ambientais, é patente
a presença da Administração Pública. Comum também, quando se está
tratando de conflitos ambientais referentes, por exemplo, a instalação de um
novo empreendimento potencialmente poluidor, que a Administração esteja
presente em mais de um lado do conflito. Por exemplo, a Prefeitura pode
querer o empreendimento, o Ministério Público questionar, o órgão ambiental
competente ter restrições manifestas à forma pretendida pelo empreendedor.
Quando a lei portuguesa é silente sobre a possibilidade de uso da
mediação para esse tipo de conflito, parte da doutrina acaba por entender
pela necessidade de uma lei específica para a mediação ambiental.
33. ANTUNES, Paulo de Bessa – Direito Ambiental, Indisponibilidade de direitos, solução
alternativa de conflitos e arbitragem. Revista de Arbitragem e Mediação. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais. ISSN 1679-6462. Ano 11, n.o 30 (Julho-Setembro 2011), p. 103-135, p. 105.
34. ANTUNES, Paulo de Bessa – Direito Ambiental, Indisponibilidade de direitos, solução
alternativa de conflitos e arbitragem. Revista de Arbitragem e Mediação. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais. ISSN 1679-6462. Ano 11, n.o 30 (Julho-Setembro 2011), p. 103-135, p. 109.
35. O termo de ajustamento de conduta é um instrumento previsto na lei brasileira da ação civil
pública como uma das formas de encerramento da disputa, podendo ser firmado antes ou
após o ajuizamento da ação. O TAC poderá ser firmado no âmbito do inquérito civil público,
conduzido pelo Ministério Público, para tomar compromissos dos investigados quanto ao
objeto do inquérito, com o objetivo de evitar o ajuizamento da ação.
36. SOARES, Samira Iasbeck de Oliveira – Mediação de Conflitos Ambientais: Um novo caminho para a
Governança da ÁGUA no Brasil? Curitiba: Juruá, 2010. ISBN 978-85-362-2859-4, p. 139.
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Segundo Lopes e Patrão, os opositores à possibilidade de a
Administração Pública participar de soluções mediadas, tradicionalmente,
baseariam seu posicionamento na necessária observância do princípio da
legalidade, pelo qual a Administração não age senão em decorrência de lei,
e do fato de que a atuação administrativa serve à persecução do interesse
público, que é indisponível e, portanto, sobre o qual não se poderia transigir37.
Os autores se contrapõem, contudo, a essa visão a que chamam de
ultrapassada, fundamentando seu posicionamento na existência dos casos em
que se admite a transação judicial, admitida pelo CPTA38, na possibilidade de
a Administração Pública rever seus atos e decisões, por reconsideração pela
própria instância que emitiu o ato ou por instância superior, em recurso, no
campo da discricionariedade (política ou técnica) da atuação administrativa39,
e, por conseguinte, em atenção ao princípio da boa administração, previsto
no CPA40 41.
Um outro ponto relevante quando se trata da mediação para a solução
de conflitos ambientais diz respeito ao princípio da confidencialidade. Como
visto anteriormente, tanto a lei brasileira quanto a portuguesa consagram a
confidencialidade como essencial para a mediação.
Entretanto, nos conflitos ambientais, dois aspectos precisam ser levados
em consideração. O primeiro deles é a presença comum da Administração
Pública e, portanto, a aparente incompatibilidade entre a confidencialidade
e o princípio da transparência administrativa, e o outro é como assegurar a
confidencialidade, em conflitos que envolvam grupos de interesse, direitos
coletivos e direitos difusos.
Sobre o primeiro aspecto, é interessante ver que a legislação portuguesa
fez expressa ressalva sobre o dever de confidencialidade quando se estiver
diante de “razões de ordem pública”, tendo inclusive trazido exemplos do
que poderia impor o levantamento da confidencialidade do processo, como
“quando tal seja necessário para efeitos de aplicação ou execução de acordo
37. LOPES, Dulce e PATRÃO, Afonso – A mediação em litígios jurídico-administrativos:
contributo para a delimitação do seu âmbito. FONSECA, Isabel Celeste M. - A Mediação
Administrativa: contributos sobre as (im)possibilidades. Coimbra: Editora Almedina, 2019.
ISBN 978-972-40-7819-9, p. 21.
38. Art. 27o, (1)
39. No mesmo sentido, sob a perspectiva do direito espanhol, GARÍN entende que a adoção da
mediação nos conflitos administrativos “não alija a Administração do cumprimento da lei”,
mas permite preencher os espaços onde há, na Lei e no Direito, conceitos indeterminados.
GARÍN, Beatriz Belando - Las possibilidades de la mediación administrativa: concepto y
âmbitos, p. 39-65. In FONSECA, Isabel Celeste M. - A Mediação Administrativa: contributos sobre
as (im)possibilidades. Coimbra: Editora Almedina, 2019. ISBN 978-972-40-7819-9, p. 41.
40. Art. 5 o.
41. LOPES, Dulce e PATRÃO, Afonso – A mediação em litígios jurídico-administrativos:
contributo para a delimitação do seu âmbito. FONSECA, Isabel Celeste M. - A Mediação
Administrativa: contributos sobre as (im)possibilidades. Coimbra: Editora Almedina, 2019. ISBN 978972-40-7819-9, p. 22-25.
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obtido por via da mediação, na estrita medida do que, em concreto, se revelar
necessário para a proteção dos referidos interesses”42.
Lopes e Patrão entendem que a hipótese foi pensada para os conflitos
de natureza civil e comercial e não administrativa, em que há um claro interesse
público na divulgação do resultado da mediação e do acordo firmado pela
Administração43.
Portocarrero aduz uma visão interessante sobre o tema e entende que
o art. 20o. da Lei de Mediação permitiria a publicidade do acordo, mas não do
teor das sessões de mediação44.
Por um outro lado e sob a perspectiva do direito norte-americano,
Bacow e Wheeler, entendem que, quando um agente administrativo está
envolvido na negociação, o sigilo absoluto poderá gerar questionamentos
e suspeitas, afetando a imagem dos agentes públicos envolvidos e até
a legitimidade do acordo. Ademais, não se pode ignorar o papel da mídia
nas negociações em grandes conflitos ambientais45. Os autores ponderam,
contudo, que há diversos níveis de sigilo e publicidade e, dependendo da
situação, podem ser aplicados aos conflitos de natureza ambiental. Pode ser
interessante, por exemplo, manter algumas sessões confidenciais e exclusiva
entre os interessados, mas, em outras, contar com a participação popular ou
mesmo convidar jornalistas para participar das sessões46.
No mesmo sentido, no Direito Português, Cebola et al. entendem ser
possível ponderar a transparência administrativa à necessária confidencialidade
do processo de mediação envolvendo a Administração Pública. As autoras
entendem possível e inclusive citam casos em que a mediação foi usada para
a solução de conflitos ambientais em que foram criados vários níveis de
divulgação em diferentes tipos de sessões. Assim, o público interessado passa
a ter acesso direto a alguns momentos ou partes do processo de mediação e
do acordo final resultante do processo47.
42. Art. 5o. (3) da Lei 29/2013, de 19 de Abril.
43. BOYRON, Sophie – Mediation in Administrative Law: The Identification of Conflicting
Paradigms. European Public Law, Vol 13, no. 2, 2007, p 287.
44. PORTOCARRERO, Maria Francisca – A mediação em serviços públicos de saúde: utilidade
no SNS, no pagamento de taxas moderadoras em falta (ou outras quantias devidas por
terceiros, legal ou contratualmente) FONSECA, Isabel Celeste M. - A Mediação Administrativa:
contributos sobre as (im)possibilidades. Coimbra: Editora Almedina, 2019. ISBN 978-972-40-78199, p. 218.
45. Os autores entendem que a mídia tem a capacidade de moldar e influenciar a percepção do
público em geral sobre a negociação em andamento, além de poder ser usada pelos próprios
participantes e atores da mediação para conseguir apoio às suas posições, fortalecendo seu
poder de barganha. BACOW, Lawrence S. e WHEELER, Michael – Environmental Dispute
Resolution. Nova Iorque: Plenus Press, 1984, ISBN 0-306-41594-1, p. 361.
46. BACOW, Lawrence S. e WHEELER, Michael – Environmental Dispute Resolution. Nova Iorque:
Plenus Press, 1984, ISBN 0-306-41594-1, p. 361.
47. CEBOLA, Cátia Marques; LOPES, Dulce; VASCONCELOS, Lia e CASER, Úrsula –
Desafios à mediação em Portugal: os princípios da Lei no. 29/2013, p. 95-123. FONSECA,
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Esse processo misto é inclusive importante para assegurar a observância
do critério da voluntariedade. Na medida em que, nos conflitos ambientais
complexos e multipartes, usualmente se sentarão à mesa de negociação
não os reais interessados, mas seus representantes, é importante que o
processo constantemente assegure que os representantes tragam a voz dos
representados, o que se consegue exclusivamente mesclando momentos de
estrita confidencialidade (para permitir às partes uma transparência efetiva
e livre sobre seus interesses, seus anseios, suas aflições e sobre os aspectos
pessoais ou mais sensíveis do caso) com momentos de coleta de informação
mais ampla e coletiva (para assegurar que os interesses reais das comunidades
envolvidas estejam sendo propriamente endereçados).
É importante que se diga que o exposto sobre confidencialidade se
aplica aos grandes conflitos ambientais. Se estiver, ao revés, diante de um
conflito ambiental que contrapõe exclusivamente um poluidor e uma vítima,
estando em discussão a recomposição ou indenização de um dano sofrido por
ela, há todos os motivos do mundo para que a mediação transcorra em sua
íntegra, em observância estrita à confidencialidade. Não há porque flexibilizar
a confidencialidade em um caso que, se analisado a fundo, entende-se estar
tratando exclusivamente de um direito civil, consubstanciado numa reparação
de um dano ambiental reflexo, ou seja, aquele dano que em que pese decorrer
de um dano ao ambiental se reflete estritamente na esfera privada.
Um outro aspecto interessante para a comparação dos sistemas
legislativos diz respeito à exequibilidade do acordo resultante da mediação,
forma mais desejada de encerramento do processo.
Tanto o sistema brasileiro quanto português contemplam sistemas
híbridos de exequibilidade dos acordos. Diz-se que são híbridos porque ora o
acordo terá força vinculante de um contrato, ora sua força equivalerá a uma
sentença, quando o acordo precisar ser submetido à homologação judicial.
No sistema brasileiro, os casos que demandam a homologação parecem
mais claros que no direito português, mas com relação aos conflitos ambientais
que envolvam a Administração Pública ou que versem efetivamente sobre
direitos indisponíveis ou ainda aqueles que tratem da aplicação de sanções,
crê-se que a homologação será necessária nos dois sistemas.
Como visto, o direito português traz uma série de requisitos – alguns
bem diretos, outros nem tanto – para que o acordo resultante possa ser
entendido como portador de exequibilidade automática. Dentre esses
requisitos, há, por exemplo, de o acordo ser obtido por via de “mediação
realizada nos termos legalmente previstos”.
Ora, se, como entende a maior parte da doutrina, os conflitos
envolvendo a Administração Pública ou os conflitos ambientais não foram
Isabel Celeste M. lbc Coimbra: Edições Almedina, 2019, ISBN 978-972-40-7819-9, p. 105-106.
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contemplados expressamente na legislação, quer parecer que todos eles
deverão ser submetidos à homologação judicial.
No direito brasileiro, por seu turno, nos termos do art. 3º, quando
a mediação tratar de direitos indisponíveis, mas sobre os quais se admite
transação, deverão ser submetidos à homologação.
Em que pese se entender que há conflitos ambientais que não versam sobre
direitos indisponíveis, como já citados aqui, os maiores conflitos ambientais,
relacionados, por exemplo, a políticas de zoneamento ou a implantação de
grandes empreendimentos, versam sim sobre direitos indisponíveis, direitos
intergeracionais e difusos. Nessa medida, a homologação parece que será a
regra. Adicionalmente, é preciso entender que um outro grande grupo de
casos submetidos à mediação no sistema brasileiro, são endoprocessuais, e,
portanto, conduzidos no curso do processo judicial. Nesses casos, também, o
acordo vai para homologação judicial.

5 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O USO PRÁTICO DA
MEDIAÇÃO PARA A SOLUÇÃO DE CONFLITOS AMBIENTAIS
NO BRASIL E EM PORTUGAL
Cebola et. al. citam três casos em que a mediação ambiental foi usada
em Portugal: o projeto Cova da Moura, o projeto MARGov, e o projeto Plano
Tejo48.
O projeto Cova da Moura tratou, em verdade, de uma reconfiguração
urbanística, pelo que, em que pese a experiência relacionada ao uso da
mediação e de práticas colaborativas, não parece se ter tratado de um conflito
ambiental, mas de planejamento urbanístico.
O projeto MARGov, ao revés, envolveu uma disputa entre pescadores
artesanais e uma alteração de regras do Parque Marinho Professor Luiz
Saldanha, na Arrábida. O conflito envolveu uma multiplicidade de associações
e resultou na definição de uma forma de gestão do parque criativa e colaborativa,
tendo, inclusive, o núcleo de trabalho na solução do conflito sido convidado
a compor um grupo de aconselhamento para o Conselho Estratégico do
Parque49, permitindo a este o acompanhamento dos compromissos assumidos
no acordo resultante da mediação.
O projeto Plano Tejo teve por objetivo a gestão dos recursos hídricos
na bacia hidrográfica do Rio Tejo e a criação de um plano para tanto, de
48. CEBOLA, Cátia Marques; LOPES, Dulce; VASCONCELOS, Lia e CASER, Úrsula – Mediação
ambiental: da lei à prática à luz dos princípios da Lei n.o 29/2013. Coimbra: Gestlegal, 2020. ISBN
978-989-8951-34-2, p. 31.
49. CEBOLA, Cátia Marques; LOPES, Dulce; VASCONCELOS, Lia e CASER, Úrsula – Mediação
ambiental: da lei à prática à luz dos princípios da Lei n.o 29/2013. Coimbra: Gestlegal, 2020. ISBN
978-989-8951-34-2, p. 33-34.
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forma integrada e participativa50. Entende-se que aqui também não parece
ter havido um conflito que resultou na necessidade de uso da mediação para
sua solução, mas de uma forma preventiva, para evitar conflitos, que foi mais
relacionada à implantação de uma política e planejamento ambiental.
Segundo as autoras, os casos analisados em Portugal refletem a
possibilidade do uso da “mediação ambiental” tanto em situações em que
haja “conflito ostensivo”, mas também naqueles em que o conflito é latente
ou potencial51.
É importante que se diga que, em nenhum momento, as autoras negam
as especificidades ou complexidades inerentes aos conflitos ambientais, mas,
para cada complexidade, são apresentadas as formas de endereçamento e
solução. Por exemplo, como já citado, as autoras descrevem que o processo
de mediação ambiental não será linear, podendo envolver tipos de sessões
diferentes, com maior ou menor participação popular, maior ou menor sigilo.
Também mencionam a necessidade de que, ao invés de um mediador, haja um
time ou grupo de mediação, para permitir a realização de sessões simultâneas.
No Brasil, muito divulgada e objeto de estudo por alguns autores foi a
mediação realizada no âmbito das indenizações do acidente de Mariana-MG.
O caso é descrito, por exemplo, por Campos e Sobral52.
Pela narrativa dos autores e também por informações disponibilizadas
no site da Fundação Renova, não se entende que houve, de fato, uma mediação,
atenta aos princípios descritos na lei brasileira.
No caso, somente os direitos indenizatórios das vítimas foram
discutidos e, segundo o que consta no site da Fundação Renova, criou-se um
Programa de Indenização Mediada (PIM), cuja finalidade seria implementar
negociações para indenização das vítimas, após um pré-cadastro realizado
para o mapeamento dos reais atingidos.
Campos e Sobral relatam falhas estruturais na representatividade dos
negociadores, participantes dos Comitê Interfederativo, e a comunidade
representada, dificuldades de acesso à informação pelos atingidos e falta
de participação de entes de órgãos legitimados para representar direitos
individuais homogêneos, como o Ministério Público ou a Defensoria Pública
(que, como afirmam os autores integrantes da Defensoria Pública, negaram50. CEBOLA, Cátia Marques; LOPES, Dulce; VASCONCELOS, Lia e CASER, Úrsula – Mediação
ambiental: da lei à prática à luz dos princípios da Lei n.o 29/2013. Coimbra: Gestlegal, 2020. ISBN
978-989-8951-34-2, p. 34-35.
51. CEBOLA, Cátia Marques; LOPES, Dulce; VASCONCELOS, Lia e CASER, Úrsula – Mediação
ambiental: da lei à prática à luz dos princípios da Lei n.o 29/2013. Coimbra: Gestlegal, 2020. ISBN
978-989-8951-34-2, p. 36.
52. CAMPOS, Rafael Mello Portella e SOBRAL, Mariana Andrade, O acordo sai caro, e muito
caro! p. 149-171. LOSEKANN, Cristina - Desastre na bacia do Rio Doce: desafios para a universidade
e para instituições estatais, Rio de Janeiro: Folio Digital, 2018. ISBN 78-85-5473-007-9.
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se a participar, para não ‘legitimar as negociações conduzidas no âmbito do
PIM’53).
Crê-se que talvez a percepção fosse outra se, por exemplo, (i) a Defensoria
Pública tivesse entendido desde o princípio o seu papel fundamental de
assessores jurídicos dos atingidos, responsáveis pelo aconselhamento para
preparar os atingidos para as negociações; (ii) ao invés da Fundação Renova,
tivesse sido envolvida uma Câmara de Mediação efetivamente independente,
com mediadores profissionais, a facilitar a comunicação e assegurar a oitiva
dos reais interesses dos atingidos, de um lado, e da empresa, do outro; (iii)
tivesse sido assegurada a participação efetiva de representantes indicados
pelas próprias comunidades e cobrado deles a realização efetiva da ponte de
comunicação entre o grupo e cada indivíduo afetado.
Em que pesem as críticas, Batista Junior, por outro lado, defende a
solução geral e diz que:
Sem o acordo, todos ainda estariam na primeira
fase, digladiando-se judicialmente pela definição de
responsabilidades, tendo que simultaneamente tomar ações
para que a Samarco (e não a fundação, que não existiria)
tomasse as ações necessárias ao caso concreto, ou seja, o
poder público teria uma luta de duas frentes: uma judicial
e outra extrajudicial. Com o acordo, acabamos com uma
das frentes de batalha, podendo focar esforços na execução
de ações concretas para atingir o objetivo almejado: não
só recuperar o meio ambiente danificado, impedir novos
danos ambientais e sociais, recuperar estruturas físicas
destruídas e indenizar a população impactada, mas
transformar a região do Rio Doce em uma área mais limpa
e com melhores indicações ambientais54.

CONCLUSÃO – POR QUE A MEDIAÇÃO É UM CAMINHO
ADEQUADO PARA OS CONFLITOS AMBIENTAIS?
Verifica-se uma tendência dos autores que tratam da mediação
ambiental, especialmente em Portugal, de entender o conflito ambiental como
um só e como se todo e qualquer conflito ambiental possuísse as mesmas
características que os diferenciam em absoluto de outros tipos de conflitos
humanos.
Acredita-se, como já antecipado, que nem todo conflito ambiental é
igual. Há conflitos que podem envolver duas partes somente – um poluidor
53. CAMPOS, Rafael Mello Portella e SOBRAL, Mariana Andrade, O acordo sai caro, e muito
caro! p. 149-171. LOSEKANN, Cristina - Desastre na bacia do Rio Doce: desafios para a universidade
e para instituições estatais, Rio de Janeiro: Folio Digital, 2018. ISBN 78-85-5473-007-9, p. 156.
54. BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves; VIEIRA, Renato Rodrigues e ADAMS, Luis Inácio
Lucena – O Desastre de Mariana Atuação Interfederativa para Superação dos Impactos da
Maior Tragédia da História do Brasil, p. 45-75, Revista da AGU, v. 16, no. 02, Brasília-DF (abrjun, 2017), ISSN 1981-2035, p. 75.
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e uma vítima de sua poluição. Há conflitos que envolvem a Administração
Pública em alinhamento de ideias com o empreendedor que pretende instalar
uma atividade potencialmente poluidora alinhada com a política pública
definida. Há conflitos em que a Administração Pública será contrária ao
empreendimento e há casos em que ela estará dos dois lados. Há casos em que
o Ministério Público atuará em prol da comunidade, mas há casos em que sua
atuação contrariará os interesses reais de uma parte relevante da comunidade
que quer um empreendimento, por exemplo.
Há ainda casos – muitos – em que não haverá uma dicotomia sobre
desenvolvimento e proteção ambiental, mas em que de ambos os lados –
ou em mais de um lado – haverá preocupações ambientais e intenção de
proteger o meio ambiente de forma diversa ou sobre diferentes componentes
ambientais. Veja-se o exemplo clássico de construção de um aterro sanitário
em uma área antes desocupada e, portanto, verde e tomada por vegetação.
Assim, se nem todo caso ambiental deveria se submeter a uma fórmula
fechada, também os principais óbices ao uso da mediação para solução de
conflitos ambientais complexos parecem não fazer sentido, se for analisada a
questão com um olhar mais atento.
De fato, o “inconsciente coletivo”, as “futuras gerações”, a
“humanidade”, a “coletividade”, nenhum desses poderá fisicamente sentarse à mesa de negociação para exprimir os valores que lhe são mais caros, os
interesses reais por detrás das “posições” e, validamente, comprometer-se a
qualquer obrigação ou contraprestação.
Mas se estes não podem se sentar à mesa para negociar, por que não se
pode reconhecer aos legitimados legalmente previstos a capacidade de agir em
seu nome e comprometê-las? O que assegura que esses mesmos legitimados
estão buscando os interesses reais da coletividade em suas ações judiciais?
A crença no Juiz Hércules, tratado por Dworkin e citado por OST55,
capaz de solucionar todos os problemas do mundo e encontrar todas as
soluções também não parece que conseguirá assegurar a real proteção dos
interesses das gerações futuras senão a sua própria visão do que seria o
melhor interesse delas.
É preciso que se reconheça algo. Se as gerações futuras e a coletividade
não se sentam à mesa na negociação, ou se não estão presentes para assinar as
petições iniciais de ações propostas, não há, em verdade, como assegurar que
seus interesses estejam sendo validamente endereçados ou sequer protegidos.
O que há é uma percepção de uma ou mais pessoas do que seria mais favorável
a manutenção da vida humana na Terra. E é justamente isso que faz que, não
55. OST, François – Júpiter, Hércules, Hermes: três modelos de juez. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel
de Cervantes. Edición digital a partir de Doxa: Cuadernos de Filosofía del Derecho. núm. 14
(1993), pp. 169-194, 2005. Disponível em: http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/
bmcsj1v8. Acesso em 05 mar. 2020.
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raro, os conflitos sobre direitos difusos versem, em verdade, sobre duas (ou
mais) percepções distintas do que seria o melhor para o mundo.
Pensa-se que se a lei e o Direito atribuem a determinados representantes
legitimidade para defender interesses difusos em juízo, admitiu, ainda que
indiretamente, que não há, em verdade, indisponibilidade absoluta sobre
tais direitos. Quando um legitimado decide levar a juízo a defesa de um
determinado “direito” e não outro, está ele decidindo pela coletividade.
O que dá a esse legitimado tamanho poder é o Direito, talvez por
entender que haveria um mal menor na eleição de legitimados para defender
os interesses ditos difusos do que negar sua existência ou não atribuir a
ninguém tal competência, fazendo que tais interesses saíssem de qualquer
esfera de proteção.
E se assim é, parece absolutamente viável o reconhecimento de que
a mediação, que não é senão um método de solução de conflitos, pode sim
servir como um instrumento para a realização de um bem maior, por refletir
a percepção de um número potencialmente muito maior de pessoas sobre o
que, no caso, realiza a justiça.
Se a mediação for bem realizada, e realmente congregar múltiplos
interesses ao invés de uma disputa polarizada entre um (ou mais) autor(es), de
um lado, e um (ou mais) réu(s), no espírito de cuidado e da intendência zelosa
dos seres humanos para com seus descendentes, como tratado por Scruton56,
as chances de realização da justiça parecem ser significativamente maiores.
Com escreve François OST, quando se percebe que o direito pósmoderno é um direito em rede, percebe-se que há uma proliferação de
informações e complexidades que não podem ser explicadas exclusivamente
pela visão de cima para baixo, transcendental, do Direito “pirâmide” ligado
ao Estado liberal ou do Estado de Direito, do século XIX, nem no direito
da jurisprudência, do juiz superpoderoso que decide conforme um conceito
abstrato de justiça e sempre casuístico, como preconizado por Dworkin57.
Segundo OST, esse direito pós-moderno, em rede, demanda uma outra
posição do juiz (nem de homem da lei, nem de engenheiro social58) e essa
posição equivaleria à figura mitológica de Hermes, que transita entre os céus,
56. Scruton é autor de uma frase que resume o sentimento das gerações presentes com as gerações
futuras. Diz o autor que “O passado vive em nós como um lugar de sendas não trilhadas,
de decisões e de compromissos, e quando experimentamos o mundo dessa forma é que
adquirimos o senso de intendência zelosa. Aprendemos a ver que o momento presente é
também passado, mas o passado de outro que ainda está por vir”. SCRUTON, Roger. Filosofia
Verde: como pensar seriamente o planeta. São Paulo: É Realizações, 2016, p.211.
57. Vide DWORKIN, Ronald – Taking rights seriously. New York: Bloomsbury, 2013, ISBN: 978-17809-3833-2, [E-book].
58. OST, François – Júpiter, Hércules, Hermes: três modelos de juez. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel
de Cervantes. Edición digital a partir de Doxa: Cuadernos de Filosofía del Derecho. núm. 14
(1993), pp. 169-194, 2005. Disponível em: http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/
bmcsj1v8. Acesso em 05 mar. 2020, p. 177.
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o inferno e a terra, sendo o responsável pelas travessias entre esses mundos,
e, portanto, sendo detentor de uma especial capacidade de comunicação, que
o permita dialogar em todos os mundos59.
E se é assim, e acredita-se que sim, a mediação tem lugar especial
para a solução especialmente dos conflitos que demandam a comunicação
válida, eficaz e produtiva entre diferentes “mundos” e diferentes atores e
comunidades, como é o caso dos conflitos ambientais.
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Análise crítica do uso punitivo
da indenização por dano
extrapatrimonial coletivo ambiental
LUIS ANTONIO MONTEIRO DE BRITO

INTRODUÇÃO
Apesar de ser foco de amplo debate há muitos anos, formular o conceito
e definir o regime jurídico dos danos ambientais continuam a representar
desafios tanto para a doutrina, quanto para a prática jurídica, sobretudo no
que se refere aos “danos extrapatrimoniais coletivos ambientais”, que mais
especificamente constituem o objeto deste estudo.
À evidência, se já não é simples definir o que representa exatamente o
gênero “dano ambiental”, mais difícil ainda é identificar e quantificar eventual
“dano extrapatrimonial coletivo ambiental” ou, como seria mais preciso, dano
extrapatrimonial coletivo decorrente de evento lesivo ao meio ambiente.
Isto porque, embora, por essência, represente resultado lesivo
extrapatrimonial gerado a uma coletividade como consequência de um dano
ambiental que, constatado, evidentemente deverá ser reparado pelo seu
causador, tem-se verificado que, muitas vezes, a imputação de indenizações a
título de dano moral coletivo ambiental mais parece ter a finalidade de punir
o sujeito causador do dano ao meio ambiente do que efetivamente garantir a
reparação da pretensa lesão extrapatrimonial.
Com efeito, parece ter sido adotado um padrão de que sempre que se
discute a ocorrência de um dano ambiental material, mesmo que de baixa
expressividade e sem repercussão social significante, necessariamente há
também um dano extrapatrimonial subjetivo subjacente, isso quando essa
indenização não é pleiteada mesmo quando não há sequer dano ambiental
em concreto, e sim apenas uma irregularidade formal (operar sem licença
válida, por exemplo).
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Além disso, em termos práticos, é também bastante usual que a
indenização por dano extrapatrimonial coletivo seja utilizada como elemento
de negociação para incentivar a assinatura de termo de ajustamento de
conduta. Isto é, propõe-se eliminar tal indenização – indicando que ela
eventualmente seria incluída em eventual ação civil pública – como forma de
estimular o ajustamento.
Ocorre que, ao prescindir de pretensa indenização para a assinatura
do termo, ou o ente acordante está prescindindo de indenização coletiva
devida e, a princípio, indisponível, ou a está dispensando por considerar que,
em verdade, representa uma espécie de pena civil heterônoma meramente
nominada como dano moral, mas é, na prática, uma multa.
Nesse contexto, pretende-se analisar neste artigo se é cabível a utilização
da indenização por dano moral coletivo ambiental como instrumento punitivo
do causador de danos ambientais e não como mecanismo de reparabilidade
em si, ou se essa aplicação está em desconformidade com o ordenamento
jurídico brasileiro e, por isso, deve ser reprimida como forma de evitar a
geração de ônus ilegal.
Para tanto, inicialmente, realiza-se uma breve conceituação de dano
extrapatrimonial coletivo ambiental, como forma de delimitar o objeto de
estudo. Depois, são estudadas as funções da responsabilidade civil ambiental
no ordenamento jurídico nacional, sobretudo sua possível finalidade punitiva.
Por fim, de posse dessas premissas, é analisado se as indenizações por dano
moral coletivo ambiental podem ser usadas com o intuito de punir o causador
do dano ambiental.
Espera-se que este trabalho, embora breve, contribua tanto para a
ciência jurídica como também para a prática do direito ambiental, a partir da
delimitação de temática ainda controversa, de modo a garantir suporte teórico
que respalde a aplicação ou a contestação ao uso punitivo das indenizações
por dano moral coletivo consequente de evento lesivo ao meio ambiente.

1 O QUE É “DANO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVO
AMBIENTAL”?
A despeito de sua importância, não há no ordenamento jurídico
brasileiro qualquer definição legal de dano ambiental1, sendo sua conceituação
1. Diferentemente do Brasil, há países que fazem a conceituação legal de dano ambiental. É
o caso, por exemplo, da Argentina, que, no artigo 27 da Lei n. 25.675/2002, define dano
ambiental como sendo “(...) toda alteración relevante que modifique negativamente el
ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos”; do
Peru, que, no artigo 142.2 da Lei n. 28.611/2005, dispõe que: “Se denomina daño ambiental
a todo menoscabo material que sufre el ambiente y/o alguno de sus componentes, que puede
ser causado contraviniendo o no disposición jurídica, y que genera efectos negativos actuales
o potenciales”; e da Itália, que no artigo 300 do Decreto Legislativo 152/2006 estabelece que:
“È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di
una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima”.
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essencialmente doutrinária, o que, ironicamente, ao mesmo tempo é positivo,
por permitir maior precisão conceitual ao impedir o engessamento normativo,
e negativo, por conferir excessiva subjetividade ao intérprete, agravada pela
dificuldade de definição do que é dano ambiental2.
Com a intenção de objetivar um conceito de dano ambiental, José
Rubens Morato Leite e Patrick de Araújo Ayala lecionam que pode ser ele
concebido tanto como uma alteração indesejada no conjunto dos elementos
componentes do meio ambiente, lesionando o direito fundamental ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado a que todos têm direito, quanto como
sendo os efeitos que essa alteração gera na saúde das pessoas e em seus
interesses3, aludindo claramente a uma noção de dano ambiental individual.
Mais analiticamente, Édis Milaré define dano ambiental como as
interferências humanas sobre o meio ambiente (natural, cultural e artificial)
“capazes de desencadear, imediata ou potencialmente, perturbações
desfavoráveis (in pejus) ao equilíbrio ecológico, à sadia qualidade de vida, ou a
quaisquer outros valores coletivos ou de pessoas”4.
Particularmente, considera-se que dano ambiental consiste no
resultado ambiental negativo indesejado e não tolerado que é identificado
após a consumação do prejuízo ao meio ambiente (ex post) e, embora em
regra potencialmente previsível, na prática não foi antecipado ou, se o foi,
não foi mensurado ou controlado devidamente, gerando um resultado lesivo
inesperado, que será corrigido pelos instrumentos de responsabilização, em
especial por responsabilidade civil, cuja finalidade precípua é a reparação de
danos.
Ocorre que da categoria “dano ambiental” diversas classificações podem
ser realizadas, como forma de, na prática, garantir uma individualização mais
precisa do objeto a fim de garantir plena reparabilidade.
Entre essas possíveis categorizações, merece ser destacada a distinção
entre “dano ambiental coletivo” e “dano ambiental individual”, que poderia
ser identificada como uma classificação do dano ambiental quanto ao perfil
do lesado.
2. Nessa linha, Délton Winter de Carvalho assevera que o conceito aberto de dano ambiental
é benéfico por não restringir o direito, mas arriscado por propiciar definição muito ampla
(CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo risco
ambiental. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2013. p. 102).
3. LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patrick de Araújo. Dano Ambiental: do individual ao
coletivo extrapatrimonial: teoria e prática. 6ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2014. p. 98.
Annelise Steigleder corrobora com esse posicionamento ao afirmar que “a expressão ‘dano
ambiental’ tem conteúdo ambivalente e, conforme o ordenamento jurídico em que se insere,
a norma é utilizada para designar tanto as alterações nocivas como efeitos que tal alteração
provoca na saúde das pessoas e em seus interesses” (STEIGLEDER, Annelise Monteiro.
Responsabilidade civil ambiental: as dimensões do dano ambiental no direito brasileiro. 2. ed. Porto
Alegre: Livraria do Advogado. 2011. p. 99).
4. MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2018. p. 322.
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Sobre o tema, Édis Milaré leciona que o dano ambiental coletivo (ou
dano ambiental propriamente dito) é aquele causado ao meio ambiente em
si, em sua concepção difusa, afetando a coletividade, enquanto que o dano
ambiental individual (ou dano ricochete ou dano reflexo) é aquele causado
sobre interesses patrimoniais ou extrapatrimoniais de indivíduos como
repercussão de uma lesão à qualidade do meio ambiente5.
Entendimento semelhante é esposado por Délton Winter de Carvalho,
que defende que danos ambientais coletivos são aqueles causados ao próprio
meio ambiente, independente de ser comprovada lesão a interesses humanos.
Já o dano ambiental individual seria, na verdade, mero reflexo ao dano
ambiental de fato, que é imediatamente afetado, tendo como repercussão
mediata justamente a lesão ao patrimônio ou à saúde do indivíduo6.
Dessa concepção, merece ressalva apenas a pontuação de que o dano
ambiental coletivo independe de lesão a interesses humanos. Isto porque,
na verdade, o que se prescinde é de lesão a interesse individual, mas ao
menos o interesse difuso da coletividade deve ter sido afetado para que o
dano ambiental se caracterize, pois não se concebe, ao menos no atual estágio
do ordenamento jurídico brasileiro, interesse jurídico autônomo ao próprio
ambiente.
Por fim, vale ressaltar a classificação feita por Herman Benjamin, que,
em vez de dividir dano ambiental simplesmente em coletivo e individual,
prefere as designações dano ecológico7, quando se refere à lesão o meio
ambiente em si, e dano pessoal, quando atinge a esfera dos seres humanos,
podendo afetar interesses individuais, individuais homogêneos, coletivos e
difusos8.
Particularmente, na esteira do exposto acima em relação à conceituação
feita por Délton Winter de Carvalho e com o devido acatamento às opiniões
divergentes, entende-se que “danos ambientais” são apenas aqueles que
afetam interesses difusos da coletividade ao atingirem o bem ambiental
em si, reputando-se equivocada a concepção estrita de “danos ambientais
individuais”, os quais, entende-se, são meros danos “comuns” reflexos aos
verdadeiros danos ao meio ambiente, embora se submetam a um regime
especial de responsabilização, na forma do artigo 14, §1º, da Lei n. 6.938/1981.
5. MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2018. p. 329-331.
6. CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo risco
ambiental. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2013. p. 104.
7. Paulo de Bessa Antunes também usa a expressão “dano ecológico”, mas para categorizar uma
espécie do gênero ambiental, que seria caracterizada por representar “alteração adversa da
biota, como resultado da intervenção humana”, sendo ladeada ainda por danos ambientais que
afetassem a saúde, as atividades produtivas, a segurança e todos os demais bens que componham
o meio ambiente, mas não se qualifiquem como fauna, flora ou minérios (ANTUNES, Paulo
de Bessa. Dano ambiental: uma abordagem conceitual. 2. ed. São Paulo: Atlas. 2015. p. 126).
8. BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos e. Responsabilidade civil pelo dano ambiental.
Revista de direito ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais. v. 3. n. 9. 1998. p. 50-51.
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No mais, discorda-se da noção de dano ecológico enquanto dano
causado exclusivamente ao meio ambiente, sem afetar interesses humanos.
Isto porque, como já se registrou, concebe-se que o dano ambiental é
juridicamente relevante quando atinge, pelo menos, interesses difusos,
pela lesão ao macrobem ambiental, de interesse da coletividade, não sendo
adequado falar em dano ambiental que seja dissociado do difuso interesse
social.
Essa primeira classificação é necessária para compreender a
categorização que de fato importa para este artigo, qual seja a divisão entre
“dano ambiental material” e “dano ambiental moral” ou entre “dano ambiental
patrimonial” e “dano ambiental extrapatrimonial”, que seria a categorização
do dano ambiental de acordo com a natureza do interesse lesado9.
Com relação ao dano ambiental material, que Édis Milaré assevera
ser aquele que repercute sobre o próprio bem ambiental, seja na perspectiva
macro, seja na micro, relacionando-se com sua possível reparação ao status
quo ante da lesão10-11, há pouca controvérsia, uma vez que, conceitualmente,
será assim classificado o dano ambiental que provocar uma lesão material
sobre um recurso ambiental específico e, principalmente, quando essa lesão
implicar desequilíbrio ecológico, afetando a qualidade do meio ambiente.
Com efeito, talvez o único ponto que mereça ressalva, embora nem
mesmo chegue a ser realmente controverso, refere-se à designação conferida
a essa categoria. Particularmente, considera-se mais preciso, de fato, falar
em “dano ambiental material” do que “dano ambiental patrimonial”, por
relacionar o dano com um prejuízo concreto ao recurso ambiental ou ao
equilíbrio ecológico, ao passo que a segunda nomenclatura inevitavelmente
induz a uma associação econômica não tão adequada na perspectiva ambiental.
É bem verdade que “patrimonial” não necessariamente precisa implicar
a noção de patrimônio do direito civil, de bem dotado de valor econômico no
sentido mais estrito que precisa de proteção justamente por ser “propriedade”
de um determinado sujeito, podendo representar “patrimônio” no sentido
social, de bem que interessa a toda a coletividade, seja ele tangível (recursos
ambientais) ou intangível (equilíbrio ambiental).
A propósito, vale frisar que conceber que a noção patrimonial clássica
pode não traduzir perfeitamente a relação da coletividade com os bens
ambientais não significa negar o valor econômico dos recursos ambientais,
pois seria verdadeira negativa da realidade.
9. MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2018. p. 332.
10. MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2018. p. 333.
11. Em sentido semelhante, associando dano ambiental material a lesões a recursos ambientais e ao
próprio meio ambiente, BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos e. Responsabilidade
civil pelo dano ambiental. Revista de direito ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais. v. 3. n. 9.
1998. p. 49-51.
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Isto porque, embora o meio ambiente tenha imprescindível função
para a garantia da vida sadia e digna a todos, isso não muda que os recursos
que o compõem, como bens dotados de escassez, podem (e devem) ser
economicamente valorados, o que é importante inclusive para garantir sua
própria proteção (pelo controle do uso) ou para facilitar sua reparação (por
simplificar a quantificação do dano)12.
De todo modo, não obstante “direito ambiental patrimonial” não
represente uma expressão necessariamente equivocada, prefere-se utilizar
“direito ambiental material” para designar a lesão ambiental real provocada
sobre recursos ambientais (microbens) ou sobre o próprio equilíbrio ecológico
(macrobem), que se opera e se identifica no plano físico.
Igual simplicidade conceitual não se verifica na definição do dano
ambiental moral ou extrapatrimonial, uma vez que a própria categoria é
mais problemática, independentemente da questão ambiental, embora
modernamente já esteja assentada a aceitação da existência dos danos morais13.
No ponto, vale repisar que interessa para este artigo o dano
extrapatrimonial ambiental “coletivo”, assim entendido como aquele que
seria causado sobre a coletividade como decorrência de um dano ambiental
material de excepcional gravidade e persistência.
Aliás, merece registro que se prefere a terminologia “extrapatrimonial”
a “moral”, quando se trata de dano ambiental coletivo causado sobre bens que
não tenham uma concepção material, uma vez que se trata de conceituação
mais adequada por permitir compreender o caráter mais abrangente dessa
espécie de dano, que poderia ficar muito adstrita caso se atrelasse à noção de
moral14-15.
12. Para um estudo específico e detalhado nesse sentido, consultar: SIQUEIRA, Lyssandro
Norton. Qual o valor do meio ambiente?: previsão normativa de parâmetros para a valoração
econômica do bem natural impactado pela atividade minerária. Rio de Janeiro: Lumen Juris.
2017. p. 165-249.
13. Nelson Rosenvald registra que, no Brasil, o instituto do dano moral passou por pelo menos
quatro estágios evolutivos distintos, primeiro, antes da Constituição de 1988, quando sequer
era concebido como modelo jurídico autônomo; segundo, com o advento da Carta Magna
de 1988, quando passou a ter disciplina constitucional, apesar da hesitação da doutrina em
admiti-lo; terceiro, com seu refinamento conceitual, para passar a ser reputado como lesão
a interesse existencial tutelável; e quarto, ao ser ampliado para atingir também pessoas
jurídicas. A essas quatro etapas Rosenvald inclui uma mais recente, na qual se passou a aceitar
os danos morais coletivos (ROSENVALD, Nelson. O dano moral coletivo como uma pena
civil. ROSENVALD, Nelson; TEIXEIRA NETO, Felipe (org.). Dano moral coletivo. Indaiatuba:
Editora Foco. 2018. p. 97-98).
14. Nesse sentido, LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patrick de Araújo. Dano Ambiental: do
individual ao coletivo extrapatrimonial: teoria e prática. 6ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais.
2014. p. 256.
15. Também adotando a terminologia “dano extrapatrimonial coletivo”, Rosenvald sustenta ser ela
mais adequada que a expressão “moral” por não relacionar a aspectos subjetivos inadequados
na espécie, como a “dor da comunidade” (ROSENVALD, Nelson. O dano moral coletivo
como uma pena civil. ROSENVALD, Nelson; TEIXEIRA NETO, Felipe (org.). Dano moral
coletivo. Indaiatuba: Editora Foco. 2018. p. 98.
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Rigorosamente, como se adota a designação “dano ambiental material”
para representar as lesões físicas causadas ao meio ambiente e aos recursos
ambientais, mais adequado seria nomear a categoria oposta como sendo dano
ambiental “extramaterial”, de modo a retratar todos os danos ambientais não
enquadrados na primeira categoria.
Contudo, por uma questão de simplificação terminológica para a
manutenção do padrão científico, serão adotadas neste artigo as nomenclaturas
“dano ambiental material” e “dano ambiental extrapatrimonial”.
O fundamento legal para a admissibilidade do dano ambiental
extrapatrimonial coletivo é, tal como para o dano ambiental material, o artigo
1º, I e IV, da Lei n. 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), que dispõe que
são regidas “pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as
ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: I – ao
meio ambiente; (...); IV – a qualquer outro interesse difuso ou coletivo”16.
Conceituando esse dano ambiental extrapatrimonial, Édis Milaré
destaca ser ele caracterizado como a ofensa devidamente evidenciada aos
sentimentos individuais e/ou coletivos decorrentes da lesão ambiental
material, sendo que, embora o dano material seja um pressuposto para a
ocorrência do dano ambiental extrapatrimonial, não necessariamente este
último é provocado quando ocorrer aquele, limitando-se a situações mais
excepcionais17.
Na mesma linha, José Rubens Morato Leite e Patrick de Araújo Ayala
asseveram que o dano ambiental extrapatrimonial, em sua perspectiva coletiva,
decorre da desvalorização imaterial ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado e, ao mesmo tempo, de outros valores a ele associados à saúde
e à qualidade de vida, advertindo ainda que depende ele da ocorrência de
um significativo dano ambiental material, que tenha ultrapassado o limite de
tolerabilidade, a ser examinado casuisticamente18.
Annelise Steigleder, por sua vez, além de concordar com a necessidade
de existir grave e persistente dano ambiental material correlato como requisito
para a ocorrência de dano extrapatrimonial, faz outra ponderação que
merece registro, ao asseverar que, para a caracterização do dano ambiental
extrapatrimonial “coletivo” não se exige a demonstração dos elementos dor,

16. Embora tenha havido resistência inicial no Superior Tribunal de Justiça em aceitar o dano
moral coletivo, hoje, especialmente na seara ambiental, sua admissibilidade é já assentada na
Corte Superior, como se verifica, por exemplo entre tantos outros, na análise do julgamento
do Recurso Especial n. 1.269.494/MG.
17. MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2018. p. 333-334.
18. LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patrick de Araújo. Dano Ambiental: do individual ao
coletivo extrapatrimonial: teoria e prática. 6ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2014. p.
290-291.
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sofrimento e aflição espiritual, pois na verdade são efeitos, e não elementos
constitutivos19.
Na mesma linha, tratando do dano moral extrapatrimonial enquanto
gênero que surgiu a partir da sua especificação no campo do direito ambiental,
Cristiano Chaves de Farias, Felipe Peixoto Braga Netto e Nelson Rosenvald
sustentam se tratar do resultado de ação ou omissão lesiva significante,
praticada contra patrimônio da coletividade, considerando a geração presente
e as futuras, que suportam um sentimento de repulsa em decorrência de
um fato danoso irreversível, de difícil reparação ou com consequências
históricas20.
Ainda nesse sentido, João Emmanuel Cordeiro Lima e Alex Silva dos
Santos defendem que, diferentemente do que ocorre com o dano moral
individual, que admite sua caracterização a partir de lesão direta e isolada
de direitos de personalidade, o dano moral ambiental (terminologia adotado
pelos autores para designar o dano extrapatrimonial ambiental coletivo)
tem como pressuposto necessário a existência de uma lesão material (dano
ecológico)21.
Nessas concepções, é possível notar que somente se admite a ocorrência
de danos ambientais extrapatrimoniais quando houver um significativo dano
ambiental material subjacente, que provoque consequências especialmente
gravosas à coletividade.
Consequentemente, sem dano ambiental material, não haverá dano
ambiental extrapatrimonial. Da mesma forma, mesmo havendo dano concreto
ao meio ambiente, mas não sendo este particularmente gravoso e persistente,
também não haverá dano extrapatrimonial à coletividade22.
Ressalta-se que o dano ambiental extrapatrimonial não se confunde
com seus possíveis efeitos, como a dor e o sofrimento, consistindo, em

19. STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Responsabilidade civil ambiental: as dimensões do dano
ambiental no direito brasileiro. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2011. p. 148-149.
20. FARIAS, Cristiano Chaves de; BRAGA NETTO, Felipe Peixoto; ROSENVALD, Nelson.
Novo tratado de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas. 2015. p. 343-344.
21. LIMA, João Emmanuel Cordeiro; SANTOS, Alex Silva dos. O dano moral ambiental: da
identificação à quantificação. MILARÉ, Édis (coord.). Ação civil pública após 35 anos. São Paulo:
Revista dos Tribunais. 2020. p. 861.
22. Por essa razão, reputa-se inadequado, por exemplo, o ajuizamento de ações civis públicas
pleiteando exclusivamente indenização por dano ambiental extrapatrimonial, sem
caracterização de dano ambiental subjacente, contra empreendimentos operados sem licença
ambiental ou em desacordo com esta. Isto porque, se não for demonstrado que a operação
ilegal provocou danos materiais ao bem ambiental, mas apenas descumpriu um dever formal
de realizar prévio licenciamento, não há gravidade e persistência que provoque colateralmente
lesão extrapatrimonial.
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verdade, na violação intolerável objetivamente aferida a partir de um evento
de lesão ambiental com considerável gravidade23 24.
Isso, contudo, não altera o fato de que nem todo evento de lesão
ambiental concreta implicará dano extrapatrimonial coletivo, e sim, repisa-se,
apenas aqueles de expressividade considerável.
Essa é uma conclusão importante como definição do objeto de estudo
deste artigo, haja vista que torna estabelecido que haverá cenários de lesão
ambiental concreta em que não será cabível a imposição de indenização por
dano extrapatrimonial, pois o evento danoso material não tem repercussão
social significante a ponto de abalar a coletividade. Ou seja, não demonstrada
essa expressividade prejudicial à sociedade, não há dano extrapatrimonial
coletivo.

2 AS FUNÇÕES DA RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL
Originalmente direcionada à punição do causador da lesão, a evolução
da responsabilidade civil fez que o instituto abandonasse o perfil punitivo,
relegando-o ao direito penal, para se concentrar no ressarcimento do
ofendido25.
Mais recentemente, essa pretensão reparatória foi intensificada, por
exemplo, com a objetivação da responsabilidade civil, que tornou prescindível
a culpa para a implicação do dever de indenizar, com a solidarização da
responsabilidade, que ampliou a quantidade de responsáveis, e com a
massificação do uso de seguros de responsabilidade civil, que tornaram
a própria identificação do agente causador direto do dano uma tarefa
prescindível para a consecução do objetivo de reparar a lesão.
23. FARIAS, Cristiano Chaves de; BRAGA NETTO, Felipe Peixoto; ROSENVALD, Nelson.
Novo tratado de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas. 2015. p. 344.
24. O STJ já reconheceu essa desvinculação do dano extrapatrimonial ambiental em relação aos
seus efeitos, asseverando que o “dano extrapatrimonial atinge direitos de personalidade do
grupo ou coletividade enquanto realidade massificada, que a cada dia reclama mais soluções
jurídicas para sua proteção. É evidente que uma coletividade pode sofrer ofensa à sua honra,
à sua dignidade, à sua boa reputação, à sua história, costumes, tradições e ao seu direito a um
meio ambiente salutar para si e seus descendentes. Isso não importa exigir que a coletividade
sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado. Essas decorrem do
sentimento de participar de determinado grupo ou coletividade, relacionando a própria
individualidade à ideia do coletivo” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial
1.269.494/MG. Relatora Ministra Eliana Calmon. Segunda Turma. Julgamento: 24/09/2013.
Publicação: Diário de Justiça Eletrônico 01/10/2013, trecho do voto da relatora). No mesmo
sentido, em julgamento mais recente, cf. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial
1.643.365/RS. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Julgamento: 05/06/2018.
Publicação: Diário de Justiça Eletrônico 07/06/2018.
25. Para uma análise histórica do instituto da responsabilidade civil, consultar: FARIAS,
Cristiano Chaves de; BRAGA NETTO, Felipe Peixoto; ROSENVALD, Nelson. Novo tratado
de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas. 2015. p. 32-38. Na mesma linha: CARRÁ, Bruno
Leonardo Câmara. Responsabilidade civil sem dano: uma análise crítica: limites epistêmicos a uma
responsabilidade civil preventiva ou por simples conduta. São Paulo: Atlas. 2015, p. 115-160.
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Na responsabilidade civil ambiental, ao menos segundo as características
gerais admitidas pela doutrina majoritária, essa facilitação da reparação é
ainda mais notável, pois se entende que a solidariedade é ampla, atingindo
causadores diretos e indiretos do dano, que é informada pelo risco integral,
o que veda as excludentes de responsabilidade, e tem pretensão jurídica de
natureza imprescritível, cobrável a qualquer tempo.
Vale registrar que, em parte, discorda-se dessa visão majoritária, pois
se entende que a responsabilidade civil por danos ambientais é informada
por uma teoria do risco agravado, que admite fortuito externo como
excludente de nexo de causalidade, e não pela teoria do risco integral, o que,
consequentemente, implica também uma limitação à ampla solidariedade
usualmente admitida, bem como que a pretensão de reparação é prescritível26.
Em todo caso, e a despeito de estarem avançado as críticas a essa
corrente ainda majoritária, importa que, hoje, a responsabilidade civil
ambiental ainda é concebida – e aplicada – nessa perspectiva abrangente,
com clara finalidade de garantir maior probabilidade de êxito à pretensão
reparatória da responsabilidade civil ambiental, aumentando as chances de
assegurar a recuperação do meio ambiente.
Não obstante, discute-se modernamente se a responsabilidade civil
deve se restringir a essa pretensão reparatória ou se deve ser ampliada para
abranger outras funcionalidades, entendidas neste trabalho como os objetivos
pretendidos com a utilização de um instrumento jurídico.
Nesse contexto há uma razoável divergência doutrinária.
Há quem defenda que a responsabilidade civil essencialmente tem
finalidade reparatória, pois traz como requisito inerente a ocorrência de um
dano a ser recomposto, pelo que eventuais funções diversas teriam caráter
meramente incidental em relação ao objetivo precípuo de reparar o evento
lesivo ocorrido. Nessa linha, a concepção de uma responsabilidade civil sem
dano estaria assentada em premissas equivocadas, por negar a própria essência
desse instituto27.
Em sentido diverso, há quem sustente que deve haver uma ressignificação
da responsabilidade civil, de modo que passe o instituto a abranger também
26. Especificamente acerca da prescritibilidade da pretensão de reparar de danos ambientais, já
se analisou a questão em caráter mais detalhado em duas oportunidades, cf. BRITO, Luis
Antonio Gomes de Souza Monteiro de. Direito ambiental versus justiça ambiental: crítica ao
ativismo judicial em matéria de meio ambiente. Revista de Direito Ambiental. vol. 89. ano 23. p.
133-156. São Paulo: Revista dos Tribunais. jan.-mar. 2018; BRITO, Luis Antonio Gomes de
Souza Monteiro de. Rediscutindo a (im)prescritibilidade da pretensão jurídica para reparação
de danos ambientais. QUERUBINI, Albenir; BURMANN, Alexandre; ANTUNES, Paulo de
Bessa (orgs.). Direito ambiental e os 30 anos da Constituição de 1988. Londrina: Thoth. 2018. p. 293312.
27. Nesse sentido, por todos, cf. CARRÁ, Bruno Leonardo Câmara. Responsabilidade civil sem dano:
uma análise crítica: limites epistêmicos a uma responsabilidade civil preventiva ou por simples
conduta. São Paulo: Atlas. 2015.
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pretensões preventivas, pedagógicas e punitivas, abandonando a clássica
perspectiva estritamente reparatória, por essa corrente considerada também
como sendo assentada em bases equivocadas28 29.
Rigorosamente, considera-se que ambas as visões podem ser defendidas
como corretas, a depender da premissa científica adotada. Isso porque a
primeira assume que a responsabilidade civil só existe com dano e seu escopo
essencial é repará-lo. A segunda admite uma ampliação de sentido, para que
a responsabilidade civil abandone o perfil tradicional e assuma uma nova
perspectiva semântica, o que, em verdade, permite um alargamento infinito
para além da mera reparação.
Em particular, por uma questão de coesão conceitual, entende-se que a
responsabilidade civil contemporânea mantém uma base funcional essencial,
que é a finalidade reparatória, pois tem o dano como elemento inerente e
indispensável, mas permite que outros efeitos sejam produzidos de modo
colateral ao dever de indenizar, como o preventivo e o pedagógico, sendo, por
outro lado, discutível a readmissão do propósito punitivo.
Nesse contexto, discutir as funções da responsabilidade civil ambiental,
como se fará na sequência, importa menos pela “finalidade” em si e mais
pelas possíveis implicações decorrentes da admissão – ou não – de uma
amplitude maior de objetivos, uma vez que, a depender da definição, um
número maior de mecanismos correlatos ao tradicional dever de indenizar
ínsito à responsabilidade civil poderá ser admitido.

2.1
FUNÇÃO
REPARATÓRIA:
A
ESSÊNCIA
RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL

DA

A evolução da responsabilidade civil conduziu o instituto a se concentrar
na reparação do prejuízo sofrido pela vítima, simplificando os requisitos
necessários para o estabelecimento do dever de indenizar e reduzindo, por
consequência, os riscos de o lesado permanecer sem reparação, ainda que
para isso tenha também atenuado o foco na conduta do ofensor e em muito
atenuado o caráter de contraposição a atos ilícitos.

28. Seguem esse entendimento, por exemplo, FARIAS, Cristiano Chaves de; BRAGA NETTO,
Felipe Peixoto; ROSENVALD, Nelson. Novo tratado de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas.
2015. p. 39-59. CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil
pelo risco ambiental. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2013. p. 207-214; LEITE,
José Rubens Morato; AYALA, Patrick de Araújo. Dano Ambiental: do individual ao coletivo
extrapatrimonial: teoria e prática. 6ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2014. p. 141-144.
29. Annelise Steigleder vai além e afirma que, fora as funções reparatória, preventiva e punitiva, a
responsabilidade civil ambiental ainda tem como finalidade a conservação dos bens ecológicos
protegidos (STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Responsabilidade civil ambiental: as dimensões
do dano ambiental no direito brasileiro. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2011. p.
115).
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Em razão disso, contemporaneamente a responsabilidade civil tem
como finalidade essencial garantir a reparação do dano causado, mantendo
um perfil de justiça corretiva, como reação a uma lesão antijurídica.
Para alguns autores críticos, como Nelson Rosenvald, essa
hiperbolização da função reparatória, intensificada com a responsabilidade
civil objetiva, a solidarização da responsabilidade, a limitação das excludentes
de responsabilidade e a securitização do dever de reparar, amplia a proteção
da vítima, mas afasta o caráter moral da responsabilidade civil, porque muitas
vezes a imputação reparatória não recairá sobre o verdadeiro causador do
dano e não servirá para contrapor ilícitos30.
Particularmente, embora se entenda as razões desse posicionamento,
que é em muito motivado por um receio de que esse sistema estritamente
reparatório não seja suficiente para coibir a reiteração de novas condutas
lesivas, acredita-se que a simplificação dos requisitos necessários para a
imposição do dever de indenizar é muito mais positiva que negativa, em
especial quando se pensa em danos causados ao meio ambiente.
Isso porque, considerando que as lesões ambientais são muitas
vezes de difícil (ou impossível) reparação, além de frequentemente serem
invisíveis e silenciosas, com quantificação complexa, tornar o sistema de
responsabilidade civil mais simples favorece que o meio ambiente não seja
ainda mais prejudicado pelos eventos lesivos, por, em tese, facilitar a definição
dos possíveis responsáveis.
Com efeito, se já é difícil garantir a reparação do dano ao meio ambiente
mesmo sendo a responsabilidade civil ambiental objetiva e amplamente
solidária, dadas as características do dano ambiental e a burocracia do
sistema processual de implementação do dever reparatório, imagina-se como
seria caso fosse necessária a identificação do direto causador do dano e,
principalmente, caso discussões sobre sua culpabilidade retornassem como
requisito. O sistema provavelmente rumaria à ineficiência absoluta.
Sem embargo, é evidente que a crítica feita por Rosenvald à adstrição
à funcionalidade reparatória não pretende que a responsabilidade civil
retorne ao perfil de responsabilidade subjetiva anterior, como possível
forma de valoração da conduta do agente causador do dano, mas sim que
não se abandone totalmente a discussão em torno da conduta lesiva, pois a
responsabilidade reparatória não é suficiente para anular o ilícito, mas apenas
para neutralizar o prejuízo sofrido31. A crítica, em verdade, pretende servir

30. ROSENVALD, Nelson. As funções da responsabilidade civil: a reparação e a pena civil. 2. ed. São
Paulo: Atlas. 2014. p. 91.
31. ROSENVALD, Nelson. As funções da responsabilidade civil: a reparação e a pena civil. 2. ed. São
Paulo: Atlas. 2014. p. 86.
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como reforço à proposta de ampliação das funções da responsabilidade civil
para além da reparação32.
Essa pretensão de ampliar a responsabilidade civil para torná-la mais
efetiva como prevenção de danos e como instrumento de punição, contudo,
não pode conduzir a uma situação em que se admita a responsabilidade
civil sem dano, pois representaria uma verdadeira negativa da essência da
responsabilidade civil33.
Essa crítica é realizada de modo preciso por Bruno Carrá, que afirma
ser inadequada a pretensão de revolucionar a responsabilidade para que ela,
após abandonar a culpa e ver ampliado o conceito de dano, passe a prescindir
da própria lesão para ser aplicada, uma vez que, para ele, uma responsabilidade
civil preventiva sem danos diverge da própria essência da responsabilidade
civil34.
Frisa Bruno Carrá, no entanto, que a ideia revolucionária de reforçar
o caráter preventivo da responsabilidade civil, a partir da admissão de sua
aplicação mesmo sem dano, tem ganhado adeptos, pois, de fato, é sedutora,
haja vista que todos são sensíveis à concepção de que é melhor prevenir que
remediar o dano. Não obstante, reputa inadequada essa pretensão, justamente
porque considera que aplicar responsabilidade civil sem dano na verdade não
é realizar responsabilidade civil, e sim outro instrumento35.
Por consequência, concebendo-se o dano como elemento indispensável
da responsabilidade civil, fica evidenciado o caráter reativo, repressivo e
corretivo como essência do instituto, que hoje é voltado fundamentalmente a
reparar os danos que ocorreram a despeito de eventuais esforços preventivos
contrários36.
Em suma, a reparação é o objetivo primordial da responsabilidade civil.
32. Precisamente, Nelson Rosenvald defende que agora é o momento de avaliar a culpabilidade
não mais como filtro de responsabilidade, mas como parâmetro para punição do agente como
forma de desestímulo (ROSENVALD, Nelson. As funções da responsabilidade civil: a reparação e
a pena civil. 2. ed. São Paulo: Atlas. 2014. p. 112).
33. Em sentido contrário, a favor da responsabilidade civil sem dano, merece registro ainda a lição de
Paolo Gallo, jurista italiano de referência na temática, que afirma estar havendo uma renovação
da pena privada nas últimas décadas, que teria como consequência na responsabilidade civil a
desnecessidade de identificação do dano para a sua aplicação, pois a lesão não é requisito para
caracterização do ilícito civil (GALLO, Paolo. Pene private e responsabilitá civile. Milão: Giuffré.
1996. p. 8).
34. CARRÁ, Bruno Leonardo Câmara. Responsabilidade civil sem dano: uma análise crítica: limites
epistêmicos a uma responsabilidade civil preventiva ou por simples conduta. São Paulo: Atlas.
2015, p. 63.
35. CARRÁ, Bruno Leonardo Câmara. Responsabilidade civil sem dano: uma análise crítica: limites
epistêmicos a uma responsabilidade civil preventiva ou por simples conduta. São Paulo: Atlas.
2015, p. 63-64.
36. Corroborando com esse posicionamento, cf. ARTIGAS, Priscila Santos. Medidas compensatórias
no direito ambiental: uma análise a partir da Lei do SNUC. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2017. p.
89.
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Entretanto, isso não significa, como equivocadamente critica parte da
doutrina, uma indiferença quanto à ocorrência ou não do dano, uma vez que,
por certo, é melhor que nem mesmo ocorra, em especial no âmbito das lesões
ao meio ambiente.
Na verdade, o que se afirma apenas é que a responsabilidade civil
ambiental tem finalidade essencialmente reparatória, haja vista que depende
da ocorrência do dano para ser ativada, o que não quer dizer, contudo, que
ela será o único instrumento que servirá como gestão dos riscos de dano
ambiental.
Essa é uma ponderação muito importante, embora frequentemente
negligenciada.
Não se nega a importância da responsabilidade civil, porém, não é
necessário e nem razoável que ela reúna de modo universal todos os atributos
e consequências relacionadas ao dano, pois diversos outros instrumentos
servem ao propósito de prevenir e de punir condutas de risco de geração
de danos ambientais, muitos deles com eficiência muito maior do que a
responsabilidade civil.
No direito ambiental, por exemplo, instrumentos como o licenciamento
e os estudos ambientais, bem como as responsabilizações penal e administrativa
têm como escopo evitar que alterações ambientais adversas ocorram. Essa é
função do próprio direito ambiental, que tem perfil essencialmente preventivo.
Nesse contexto, a responsabilidade civil entraria como remédio a uma
falha desse sistema preventivo. E não há um problema real nisso, haja vista
que, por mais rigoroso que sejam os mecanismos de prevenção, é inevitável
que alguma medida de dano praticamente ocorra, pelo que deve haver
um instrumento eficaz para garantir sua reparação, feita em especial pela
responsabilidade civil.
Em síntese, por se entender o dano como elemento indispensável,
entende-se que a responsabilidade civil tem como finalidade primária garantir
a reparação dos resultados ambientais negativos indesejados e não tolerados
que lamentavelmente ocorram, mesmo no âmbito do direito ambiental, a
despeito de sua essência preventiva.
Não obstante, considera-se possível que, incidentalmente a esse escopo
primordial, outras expressões funcionais possam decorrer da responsabilidade
civil ambiental, ainda que não exatamente na perspectiva propugnada pela
doutrina, como se detalhará nos subitens seguintes.

2.2 FUNÇÕES PREVENTIVA E PEDAGÓGICA: EFEITOS
INCIDENTAIS AO DEVER DE INDENIZAR
Incidentalmente à função reparatória, que representa o objetivo
principal da responsabilidade civil, inclusive na esfera ambiental, outros
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efeitos podem ser identificados de modo ao dever de indenizar. É o caso
das funções preventiva37 e pedagógica, que têm por escopo evitar que a lesão
ocorra ou que não volte a ocorrer.
Entende-se que essas funções são meros efeitos incidentais à
finalidade reparatória, porque são gerados após o dever de indenizar imposto
(pedagógico) ou, pelo menos, a partir do receio de ter de cumprir uma
obrigação reparatória pela geração de danos (prevenção).
Precisamente, considera-se que haveria função preventiva incidental
quando o agente, de modo a minimizar os riscos de provocar lesões não
toleradas ao meio ambiente, por exemplo, implementasse procedimentos
para a minimização de riscos ambientais. Ou seja, para evitar que o problema
ocorresse e isso lhe gerasse prejuízos, o possível causador de danos ambientais
adotaria condutas de proteção com natureza preventiva.
Da mesma forma, reputa-se que seria possível falar em função
pedagógica colateral ao escopo reparatório quando o causador do dano
ambiental assumisse um cuidado mais intenso na gestão para a mitigação dos
riscos de causar lesões ao meio ambiente, após ter passado por uma situação
de lesividade ambiental por ele provocada, que lhe tiver motivado a assumir
custos imprevistos ou, pelo menos, indesejados.
Em ambos os casos, verifica-se que a responsabilidade civil não é
direcionada propriamente a prevenir a ocorrência de danos ou a “educar”
o causador da lesão a adotar uma postura mais cautelosa, e sim um efeito
colateral ao dever de reparar ou, ao menos, à possibilidade de essa obrigação
lhe ser imputada.
Como se registrou no tópico anterior, há parcela da doutrina que critica
essa visão, por entendê-la como excessivamente restritiva. É o caso de Nelson
Rosenvald, que afirma que o foco exclusivo na reparação gera uma situação
de neutralidade e objetividade à responsabilidade civil, em que não há juízo de
valor sobre o causador do dano, o que provocaria por consequência uma certa
indiferença em relação à gestão de risco, pois reduziria (“amesquinharia”, em
suas palavras) a contraposição do dano a um ressarcimento financeiro38.
Não obstante, não se considera que enfocar a responsabilidade civil
na reparação gere um problema prático de fato, pois, em especial na esfera
ambiental, há múltiplos outros instrumentos tendentes de modo específico
37. Cristiano Farias, Felipe Braga Netto e Nelson Rosenvald preferem tripartir as funções da
responsabilidade civil em reparatória, punitiva e precaucional, em vez de preventiva, pois
consideram que a prevenção é um princípio geral de responsabilidade civil, que exerce
influência sobre todas as três funções específicas, que teriam como finalidade ínsita sempre a
prevenção de novos eventos lesivos (FARIAS, Cristiano Chaves de; BRAGA NETTO, Felipe
Peixoto; ROSENVALD, Nelson. Novo tratado de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas. 2015. p.
39-40).
38. Além disso, afirma ainda o autor que a reparação anula as consequências, mas não recompõe a
ordem jurídica violada (ROSENVALD, Nelson. As funções da responsabilidade civil: a reparação e
a pena civil. 2. ed. São Paulo: Atlas. 2014. p. 83-87).
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a prevenir, educar e punir condutas geradoras de danos, pelo que impor à
responsabilidade civil um escopo prevalentemente reparatório não implica
uma indiferença com relação ao causador do dano e ao seu comportamento.
Com efeito, instrumentos, a exemplo do licenciamento ambiental
e dos estudos ambientais, servem como tutela preventiva não apenas dos
impactos ambientais negativos, como colateralmente acabam servindo para
reduzir os riscos de ocorrência de danos ao meio ambiente também, pois
induzem o empreendedor a conhecer melhor os potenciais lesivos de seu
empreendimento e evitar aqueles indesejados.
Da mesma forma, no âmbito processual, é cabível a utilização de tutelas
inibitórias como forma de conter atividades e comportamentos potencialmente
lesivos antes mesmo que o dano ocorra. Essa tutela, normalmente relacionada
a uma obrigação de não fazer, configura-se claramente como um instrumento
de prevenção propriamente dito, pois independe do dano, não se confundindo
com a responsabilidade civil.
Em suma, nota-se que, embora se refute a ideia de uma responsabilidade
civil preventiva sem danos, que representaria a função preventiva pura, pois
aplicada antes mesmo de o dano ocorrer, não fica a gestão de risco prejudicada,
pois diversos outros mecanismos já seguem essa finalidade.
Nesse contexto, pode-se afirmar que há no ordenamento jurídico
brasileiro – em especial no direito ambiental, que é preventivo por essência –
uma “gestão conglobante de danos”, que independe da responsabilidade civil,
pois lastreada em diversos outros instrumentos39.
Mais do que isso, entende-se que propor uma responsabilidade civil
sem dano é uma contraditio in terminis, uma vez que, repisa-se, o dano é um
elemento imprescindível para a configuração do dever de indenizar, sem o
qual se geraria uma obrigação ilegítima40.
Nomear instrumentos de prevenção propriamente ditos como
sendo responsabilização civil é conceitualmente inadequado, pois ignora
a necessidade de haver dano para a imposição do dever de reparar. Logo,
quando fundamentalmente preventivo, trata-se de outro instrumento, e não
de responsabilidade civil, sendo, com efeito, até mais importante que ela,
sobretudo na esfera ambiental.
39. CARRÁ, Bruno Leonardo Câmara. Responsabilidade civil sem dano: uma análise crítica: limites
epistêmicos a uma responsabilidade civil preventiva ou por simples conduta. São Paulo: Atlas.
2015, p. 63-64.
40. Como afirma Gustavo Tepedino, “o dever de reparar não há de ser admitido sem a presença
do dano e do nexo de causalidade entre a atividade e evento danoso, tendo por escopo o
ressarcimento da vítima”, e prossegue “(…), tão grave quanto a ausência de reparação por um
dano injusto mostra-se a imputação do dever de reparar sem a configuração de seus elementos
essenciais, fazendo-se do agente uma nova vítima” (TEPEDINO, Gustavo. O futuro da
responsabilidade civil. Revista Trimestral de Direito Civil (RDTC). Rio de Janeiro: Padma. v. 24.,
(editorial), 2004).

ALEXANDRE BURMANN
PAULO DE BESSA ANTUNES

511

Por isso, na esteira do que defende Bruno Carrá41, entende-se que se
deve restringir a responsabilidade civil ambiental àquilo que a responsabilidade
civil em geral sempre objetivou, a reparação de danos, deixando que a
efetiva prevenção e a repressão de condutas sejam realizadas por outros
instrumentos de direito ambiental ou mesmo por responsabilizações nas
esferas administrativa e penal.
Sem embargo, apesar de não se concordar com a utilização da
responsabilidade civil ambiental como instrumento de prevenção pura e
simples, desvinculado da ocorrência concreta de um dano para agir apenas
sobre o risco, reitera-se que, tal como arguido no início deste tópico,
considera-se plenamente possível que a responsabilização civil mantenha
certo caráter preventivo e pedagógico incidental, como efeito colateral ao
dever de indenizar imposto ou ao menos potencialmente aplicável sobre o
agente.
Em suma, reputa-se que as funções preventiva e pedagógica da
responsabilidade civil decorrem basicamente da coerção psicológica operada
sobre o (possível) agente causador do dano, e não por medidas de força
destinadas a combater a ilicitude.
Para os críticos, pode ser que esse efeito meramente colateral pareça
pouco diante da importância da prevenção dos danos ambientais, mas,
como pontua também Bruno Carrá, é “bem mais importante a certeza de
que chegará a sanção jurídica do que a imposição de formas extremadas de
punição”42-43.
Ou seja, a segurança na imputação do dever de indenizar e os reflexos
patrimoniais e reputacionais negativos derivados dos eventos lesivos podem
impor um efeito dissuasório significativo sobre possíveis causadores de danos
ambientais, ainda que em caráter apenas incidental em relação à primária
função reparatória.

2.3 FUNÇÃO PUNITIVA: IMPOSSIBILIDADE PRESENTE E
PERSPECTIVA FUTURA
Certamente a questão mais controversa acerca das possíveis funções da
responsabilidade civil – e aquela que mais interessa a este artigo – refere-se
41. CARRÁ, Bruno Leonardo Câmara. Responsabilidade civil sem dano: uma análise crítica: limites
epistêmicos a uma responsabilidade civil preventiva ou por simples conduta. São Paulo: Atlas.
2015, p. 106.
42. CARRÁ, Bruno Leonardo Câmara. Responsabilidade civil sem dano: uma análise crítica: limites
epistêmicos a uma responsabilidade civil preventiva ou por simples conduta. São Paulo: Atlas.
2015, p. 106.
43. Em sentido semelhante, Patrícia Fagas Iglesias Lemos assevera que sem um sistema de
responsabilização efetivo e exigente a responsabilidade civil não gerará qualquer efeito
preventivo (LEMOS, Patrícia Fagas Iglesias. Direito ambiental: responsabilidade civil e proteção
ao meio ambiente. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2010. p. 175).
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ao seu potencial uso como ferramenta de punição do causador do dano pela
ilicitude de sua conduta.
Em suma, discute-se se é admissível que, pela responsabilidade civil,
o sujeito que provocou o dano não apenas seja obrigado a reparar a lesão
causada integralmente, neutralizando o efeito negativo gerado, como também
seja obrigado a pagar um valor a mais como punição pela conduta lesiva, ou
seja, a pagar uma multa civil.
Nesse contexto, seria retomada a discussão em torno da culpa do agente
não para fins de imposição do dever de indenizar, mas para servir como
parâmetro para a aplicação de uma punição como forma de desestímulo ao
cometimento de novas condutas congêneres44. Ou seja, para a mera reparação
poderia continuar a ser aplicado o sistema de responsabilidade objetiva,
independente de culpa, que, portanto, seria aferida apenas para a aplicação de
uma pena civil complementar e não necessariamente simétrica em relação ao
fato lesivo em si.
A expansão dessa função punitiva na responsabilidade civil ambiental
teria como consequência, ao menos em tese, uma valoração do instituto e do
seu papel como controle de danos ambientais, porque serviria não apenas
como sanção em si, como também geraria como efeitos colaterais um
reflexo pedagógico no ofensor, pois a pena civil serviria como um reforço de
desestímulo à realização de novas condutas lesivas, além do fator preventivo,
pelo receio de perceber um prejuízo ainda maior do que o causado.
A concepção-base para a inclusão de uma penalização como parte da
responsabilidade civil é importada do instituto dos punitive damages, típico do
direito norte-americano, cuja tradução literal, “danos punitivos”, na verdade,
representa uma contradição terminológica, porque, em verdade, é uma pena
civil, e não exatamente uma nova forma de dano. Por isso, considerando que
a reparação de danos compensa, e não pune, a tradução mais precisa seria
“condenação punitiva”45.
Como concebido no direito americano, os punitive damages são concedidos
para punir o dolo ou uma conduta arbitrária, tendo como finalidade deter o
ofensor e evitar a reiteração de condutas lesivas similares no futuro, além
de servir como exemplo para conter outros possíveis causadores de danos
de assumir posturas semelhantes46. Ou seja, é um instrumento não apenas
punitivo, mas também com caráter dissuasório.

44. ROSENVALD, Nelson. As funções da responsabilidade civil: a reparação e a pena civil. 2. ed. São
Paulo: Atlas. 2014. p. 115.
45. ROSENVALD, Nelson. As funções da responsabilidade civil: a reparação e a pena civil. 2. ed. São
Paulo: Atlas. 2014. p. 167.
46. ROSENVALD, Nelson. As funções da responsabilidade civil: a reparação e a pena civil. 2. ed. São
Paulo: Atlas. 2014. p. 169.
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No direito brasileiro, por sua vez, não há autorização específica que
legitime de modo expresso a aplicação de pena civil em caráter congênere aos
punitive damages no âmbito da responsabilidade civil.
Em verdade, afora instrumentos, como as astreintes, que têm natureza
processual, e as cláusulas penais, que têm caráter civil, mas relacionado a
direito contratual, não há previsão legal que autorize a aplicação de penas
civis correlatas à responsabilidade civil, o que suscita debates quanto à sua
aplicabilidade.
Como forma de solucionar essa lacuna legal, a doutrina se divide em
propor formas alternativas que permitam a aplicação de responsabilizações
excepcionais como resposta a fatos especialmente lesivos e, assim, conferir
certo caráter punitivo à responsabilidade civil, ainda que às vezes afirme não
se tratar propriamente de pena civil.
Uma das formas de incluir penalizações na responsabilidade civil
parte de um alargamento do conceito de dano, para admitir como reparáveis
isoladamente o dano-evento, que seria a lesão ao direito subjetivo ou ao
interesse juridicamente protegido, e o dano-prejuízo, que seria a consequência
dessa lesão.
Com efeito, há autores que defendem que o mero evento potencialmente
lesivo é suficiente para se configurar dano indenizável, independente de haver
ou não um prejuízo concreto como consequência dessa lesão47.
Não obstante, a visão preponderante, com a qual se concorda, é a de
que, mesmo que se concebam essas duas facetas do dano (evento e prejuízo),
somente haverá de fato responsabilidade civil quando ambos estiverem
configurados simultaneamente, pois somente há resultado danoso reparável
quando o evento tiver gerado prejuízo concreto48.
Logo, a visão contrária – de que é cabível indenizar o mero evento,
mesmo sem prejuízo – representa tentativa de emplacar responsabilidade civil
sem dano e espécie de pena civil mascarada de dano em conceito alargado,
posicionamento com o qual não se concorda, pois, reitera-se, reputa-se o
dano, em sua faceta de prejuízo concreto, como elemento indispensável para
a configuração do dever de indenizar.
Outra forma de conferir caráter punitivo à responsabilidade civil
é conferir maior onerosidade à indenização por dano moral, em especial
quando se tratar de dano extrapatrimonial de natureza coletiva, possibilidade

47. Nesse sentido, LEAL, Pastora do Socorro Teixeira; BONNA, Alexandre Pereira.
Responsabilidade civil sem dano-prejuízo? Revista Eletrônica Direito e Política. Programa de PósGraduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI, Itajaí, v.12, n.2, 2o quadrimestre de
2017.
48. Por todos, em trabalho de referência sobre a temática, cf. FLUMIGNAN, Silvano José Gomes.
Dano-evento e dano-prejuízo. Dissertação de mestrado. São Paulo: USP, 2009.
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que se analisará detidamente no tópico seguinte, por representar o ponto
central deste artigo.
Em todo caso, nota-se da exposição já realizada que, embora a doutrina
intencione ampliar a funcionalidade da responsabilidade civil para lhe conferir
caráter punitivo, a intenção esbarra nas limitações do ordenamento jurídico
brasileiro.
Isso porque, primeiro, por não haver previsão legal da pena civil
aquiliana, a pretensão encontra barreira no princípio da reserva de lei, que
rege o direito punitivo e impede a imposição de penas sem prévia estipulação
legal49.
Segundo, por força da limitação estabelecida pelo artigo 944 do Código
Civil, que estipula a reparação integral como baliza de dúplice resguardo, pois
protege a vítima lhe garantindo compensação por todos os danos sofridos,
mas também o próprio causador do dano, que não pode ser compelido a arcar
em expressão superior à lesão que causou.
Sem embargo, considera-se que, havendo a devida alteração legislativa,
de modo a incluir a previsão de pena civil como complemento autônomo em
relação à responsabilização civil, é plenamente cabível que, no futuro, esse
instrumento passe a ser utilizado e, quem sabe, contribua para a contenção de
comportamentos lesivos, mormente em questões ambientais.
Apesar disso, particularmente se entende como sendo prescindível
– fora não ser razoável – a criação de mais um instrumento punitivo a ser
acumulado no direito ambiental.
À evidência, em matéria de danos ao meio ambiente, o sujeito
causador, por força do artigo 225, §3º, da Constituição de 1988, pode ser
responsabilizado civil, penal e administrativamente, o que implica que,
no mínimo, o agente poderá ser submetido a punições administrativas e
criminais, as quais têm a mesma finalidade punitiva precípua, e às funções
preventiva e pedagógica colaterais que pretende incluir a doutrina com a pena
civil adjacente à responsabilidade civil.
Não parece necessário, tampouco razoável, essa pretensão, pois
configura um excesso punitivo que, francamente, pode até mesmo causar
embaraços na consecução do objetivo principal do direito ambiental nos casos
em que o dano ocorra, que é garantir a sua reparação o mais perfeitamente
possível, dado que tende a tornar as negociações de ajuste de conduta e as
ações coletivas de reparação mais complexas e, portanto, mais longas.
Por isso, considera-se que, em termos de responsabilidade civil, ainda
que seja possível fazer uma alteração legislativa para incluir penas aquilianas
e implementar funcionalidade punitiva hoje inaplicável, é despiciendo fazer
49. ROSENVALD, Nelson. As funções da responsabilidade civil: a reparação e a pena civil. 2. ed. São
Paulo: Atlas. 2014. p. 232-243.
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essa alteração, valendo mais incrementar procedimentos para intensificar e
agilizar a reparação ambiental, relegando a punição dos causadores de danos
às esferas administrativa e penal, quando cabível.

3 A INADEQUAÇÃO DO USO DA INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL COLETIVO COMO PENA CIVIL HETERÔNOMA
Registrado o conceito de dano extrapatrimonial coletivo ambiental
e analisadas as funções da responsabilidade civil, com a indicação de que
este sistema jurídico tem precípua finalidade reparatória, sendo apenas
incidentalmente preventiva e pedagógica, bem como que nosso ordenamento
jurídico não admite o uso da responsabilidade civil como objetivo punitivo,
é possível finalmente analisar se é cabível a imposição de pagamento de
indenização por dano extrapatrimonial coletivo ambiental como forma de
punição.
Em verdade, como já se registrou discordância em relação à própria
tentativa de uso punitivo da responsabilidade civil em geral, seja, no mínimo,
pela falta de previsão legal, seja pela desnecessidade e pelo excesso ante
a existência de outros sistemas no direito ambiental que garantem essa
finalidade sancionatória, pode-se facilmente deduzir que não se concorda
também, em específico, com a utilização punitiva da indenização por dano
extrapatrimonial coletivo ambiental.
No entanto, é importante analisar mais detidamente os argumentos
que justificam essa posição, a fim de garantir precisão técnico-científica que
possam embasar tanto a doutrina, quanto orientar a prática jurídica.
Nesse contexto, relembra-se que, entre um dos fundamentos
para conferir caráter punitivo à responsabilidade civil, alargando a sua
funcionalidade, seria uma pretensa distinção entre dano-evento e danoprejuízo, o que se refutou por se entender como impossível a imposição de
dever de reparar sem que haja, de fato, lesão concreta a ser recuperada.
O outro fundamento, que se deixou para analisar nesta oportunidade,
é conferir maior onerosidade à indenização por dano moral, em especial
quando se tratar de dano extrapatrimonial de natureza coletiva.
Nessa linha, asseveram Cristiano Farias, Felipe Braga Netto e Nelson
Rosenvald que, na verdade, dano moral coletivo de fato consiste em
“peculiar espécie de pena civil”, que em nada se assemelha à natureza do
dano extrapatrimonial, por não ter real caráter compensatório, e sim escopo
pedagógico-punitivo, direcionado ao causador do dano, relacionando-se com
os princípios da precaução e do poluidor-pagador50 51.
50. FARIAS, Cristiano Chaves de; BRAGA NETTO, Felipe Peixoto; ROSENVALD, Nelson.
Novo tratado de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas. 2015. p. 350-352.
51. Em outro trabalho, Nelson Rosenvald detalha que “na pena civil, a sanção se prende a um
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Essa visão dos autores citados em muito decorre de seu posicionamento
contrário à autonomia entre os direitos de personalidade dos indivíduos e
aqueles que seriam próprios da coletividade.
Com efeito, apesar de majoritariamente ser admitida essa independência
do ente coletivo em relação aos indivíduos para fins de apuração do dano
moral52, Cristiano Chaves de Farias, Felipe Peixoto Braga Netto e Nelson
Rosenvald, reconhecendo que defendem posição contramajoritária, reputam
que as lesões extrapatrimoniais não podem atingir uma coletividade de forma
totalmente dissociada dos membros que a compõem53 54.
Como consequência dessa relação intrínseca entre ente coletivo e seus
componentes, sustentam os referidos autores que, caso se assumisse que o
dano moral possui caráter essencialmente compensatório, este se esgotaria na
indenização individual, não fazendo sentido uma nova condenação em nome
da coletividade, uma vez que ela nada mais seria que o próprio conjunto
de indivíduos, e não um ente abstrato autônomo, pelo que entendem que
a corrente majoritária, ao ignorar essa relação, estaria conceitualmente
equivocada55.
Mais do que isso, destacam os autores que reconhecer o caráter de
pena civil à indenização por dano moral coletivo não apenas é correto
conceitualmente, como resolve a discussão acerca de sua admissibilidade, já
que se deixa de tentar fazer uma caracterização inadequada, buscando associar
ao coletivo aquilo que se identifica apenas individualmente.

52.

53.
54.

55.

ilícito sintomático. As penas civis possuem finalidade punitiva primária, pois o essencial da
sanção será uma função preventiva de dissuasão da conduta em si” (ROSENVALD, Nelson. O
dano moral coletivo como uma pena civil. ROSENVALD, Nelson; TEIXEIRA NETO, Felipe
(org.). Dano moral coletivo. Indaiatuba: Editora Foco. 2018, p. 112).
Adotam essa posição, v.g., MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 11. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais. 2018; LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patrick de Araújo. Dano Ambiental:
do individual ao coletivo extrapatrimonial: teoria e prática. 6ª ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais. 2014; BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos e. Responsabilidade civil
pelo dano ambiental. Revista de direito ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais. v. 3. n. 9.
1998; STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Responsabilidade civil ambiental: as dimensões do dano
ambiental no direito brasileiro. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2011; CARVALHO,
Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo risco ambiental. 2. ed.
Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2013. No mesmo sentido já se pronunciou o STJ, como
se verifica a partir da análise do já citado Recurso Especial n. 1.269.494/MG.
FARIAS, Cristiano Chaves de; BRAGA NETTO, Felipe Peixoto; ROSENVALD, Nelson. Novo
tratado de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas. 2015. p. 349.
Bruno Carrá comunga desse entendimento, embora por fundamento distinto, quando assevera
que parece exagerado reputar a existência de dano moral puramente coletivo, pois reputa
ser uma categoria à parte dos danos materiais e morais (“tercius genus”), uma vez que, não
sendo assim, a responsabilização civil a ela adjacente se afiguraria como responsabilidade por
mera conduta (ou sem dano), uma “verdadeira contraditio in adjeto” (CARRÁ, Bruno Leonardo
Câmara. A (in)viabilidade jurídica do dano moral coletivo. ROSENVALD, Nelson; TEIXEIRA
NETO, Felipe (org.). Dano moral coletivo. Indaiatuba: Editora Foco. 2018. p. 66).
FARIAS, Cristiano Chaves de; BRAGA NETTO, Felipe Peixoto; ROSENVALD, Nelson. Novo
tratado de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas. 2015. p. 350.
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Admitem, por outro lado, que, sendo pena civil, o dano moral coletivo
não é compatível com o ordenamento jurídico atual, pois, por ser direito
punitivo, depende de previsão legislativa prévia e detalhada, sem a qual o
ordenamento brasileiro não admite punição56.
Embora, diferente dos autores, entenda-se que é cabível a aplicação de
indenização por danos morais coletivos em casos excepcionais de expressiva
lesividade e persistência, como explicitado no item 1, concorda-se que, sem
a caracterização dessa extraordinariedade, essa condenação indenizatória é
utilizada como forma de escamotear uma pena civil que não tem previsão
legal.
Em sentido semelhante, mas considerando admissível a utilização da
indenização por dano moral como pena civil, a despeito de inexistir previsão
legal, Bruno Carrá, em consonância com sua teoria crítica à possibilidade de
responsabilização civil por mera conduta, reputa que essa condenação punitiva
deve ser concebida de modo que não implique admitir responsabilidade civil
sem dano57.
A propósito, a crítica à utilização da indenização por danos morais
coletivos com forma de mascarar o caráter de pena civil da condenação
deve valer não apenas para a própria fixação da indenização, como para a
sua quantificação, que evidentemente não pode ser definida em montante
excessivo que transborde os limites da compensação para atingir finalidade
ilegalmente punitiva58.
Essa questão já foi discutida inclusiva no âmbito jurisprudencial pelo
Superior Tribunal de Justiça, precisamente no julgamento do Recurso Especial
n. 1.354.536/SE59, de relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão e julgado na
forma de recurso repetitivo, no qual se considerou impossível a ampliação de
indenização por dano moral individual, pois, se assim fosse feito, implicaria
enriquecimento ilícito do autor do pedido, punição indevida do causador do
dano (uma vez que inexistem punitive damages no Brasil) e bis in idem, tendo
em vista que o mesmo fato poderia ser punido também nas esferas penal e
administrativa.
Ou seja, nossa própria jurisprudência corretamente rechaça esse uso
punitivo da indenização por danos morais.
56. FARIAS, Cristiano Chaves de; BRAGA NETTO, Felipe Peixoto; ROSENVALD, Nelson.
Novo tratado de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas. 2015. p. 353-354.
57. CARRÁ, Bruno Leonardo Câmara. A (in)viabilidade jurídica do dano moral coletivo.
ROSENVALD, Nelson; TEIXEIRA NETO, Felipe (org.). Dano moral coletivo. Indaiatuba:
Editora Foco. 2018. p. 69.
58. Nesse sentido, cf. STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Responsabilidade civil ambiental: as
dimensões do dano ambiental no direito brasileiro. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado.
2011, p. 252-253.
59. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.354.536/SE. Relator Ministro Luis
Felipe Salomão. Segunda Seção. Julgamento: 26/03/2014. Publicação: Diário de Justiça
Eletrônico 05/05/2014.
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Diante disso, com o devido acatamento, não se concorda com
a posição de Rosenvald, Farias e Braga Netto, adotada na prática jurídica
com frequência, ainda que veladamente, como forma de punir de modo
escamoteado o suposto causador de danos ao meio ambiente ou mesmo o
sujeito que tiver descumprido obrigações ambientais, mesmo que sem lesão.
Com efeito, diferente dos autores, entende-se que há, sim, possibilidade
de cindir o ente coletivo dos indivíduos que o compõem, no que se admite,
por consequência, a possibilidade de existir dano ambiental extrapatrimonial
coletivo que seja independente de dano moral individual.
Não obstante, considera-se que esse dano coletivo só ocorrerá em
hipóteses absolutamente excepcionais, quando o fato lesivo material ambiental
tiver magnitude, persistência e consequências em intensidade suficiente para
verdadeiramente abalar a coletividade de forma ampla, enquanto ente social,
ainda que esse abalo seja presumido e aferido casuisticamente de modo
objetivo60.
Quando não houver esse dano ambiental material expressivo (ou mesmo
quando simplesmente não houver dano ambiental em absoluto) e quando o
pedido de condenação (além da própria decisão condenatória) se basear em
uma pretensão exclusivamente punitiva e educativa do dito ofensor, então, de
fato, não se estará diante de uma compensação, e sim de verdadeira pena civil,
sem previsão no ordenamento jurídico, e está simplesmente disfarçada de
indenização por dano moral coletivo para ganhar roupagem de juridicidade.
Por conseguinte, reputa-se inadequada a utilização da indenização
por dano extrapatrimonial coletivo ambiental como espécie heterônoma (e
escamoteada) de pena civil, como forma não de compensar a sociedade pelo
juízo causado como consequência de um dano ambiental particularmente
expressivo, mas sim de simplesmente impor uma punição a um suposto
transgressor, às margens da lei.
Essa desconformidade ocorre não apenas na imposição ou não da
indenização, mas também na sua quantificação. Embora seja comum tal
fundamentação, é tecnicamente equivocado fixar quantum indenizatório por
suposto atendimento a uma pretensa “finalidade pedagógica-punitiva do dano
moral”. Na verdade, a indenização deve refletir a lesão causada (por mais
60. José Rubens Morato Leite e Patrick de Araújo Ayala asseveram que a quantificação do dano
moral coletivo e de sua compensação é uma questão controversa, defendendo que sua definição
deve ser feita pelo juiz subjetivamente a partir do caso concreto (LEITE, José Rubens Morato;
AYALA, Patrick de Araújo. Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial: teoria
e prática. 6ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2014, p. 299). Embora se reconheça que,
pela falta de critérios objetivos que resolvam essa questão, na prática é dessa forma que
são definidas a existência e a quantificação de dano ambiental extrapatrimonial, é preciso
reconhecer também o risco de arbítrio inerente a esse excesso de subjetividade. O ideal é
que a legislação avance no sentido de objetivar essa avaliação, como forma de conferir maior
segurança jurídica à temática.
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difícil que seja fazê-lo para danos extrapatrimoniais), nunca para “educar” o
sujeito, tampouco para puni-lo.
Não se quer, com isso, reduzir a importância da responsabilidade
civil, muito menos criar cenário de abrandamento em favor de potenciais
causadores de danos ambientais.
Com efeito, pretende-se apenas delimitar os parâmetros que nosso
ordenamento estabelece, no atual quadro legislativo, para a imposição
e a quantificação de danos extrapatrimoniais coletivos ambientais, nada
impedindo, ao menos aprioristicamente, que haja alteração legal para permitir
esse uso punitivo. Contudo, até este momento, deve-se manter a lógica
jurídica atual, qual seja, a imposição excepcional – e nunca punitiva – dessa
classe indenizatória.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Demonstrou-se, neste artigo, que a indenização por dano
extrapatrimonial coletivo ambiental não pode ser utilizada com finalidade
punitiva, por falta de autorização legal nesse sentido em nosso ordenamento
jurídico.
Para tanto, registrou-se que dano extrapatrimonial coletivo ambiental
consiste em lesão à coletividade decorrente de um evento lesivo ao meio
ambiente que seja dotado de particular lesividade, expressividade e significância
para a sociedade, muitas vezes com consequências históricas.
Além disso, estabeleceu-se que, a despeito de sua importância e das
tentativas de alargamento por parte de parcela da doutrina especializada, a
responsabilidade civil, incluindo a ambiental, ainda mantém como finalidade
essencial a reparação do dano, que é seu elemento inerente e indispensável.
Em outros termos, não cabe impor responsabilidade civil sem que
tenha ocorrido lesão, pelo que a sua pretensa utilização como instrumento
prioritariamente preventivo ou pedagógico representa equívoco conceitual
que deve ser rechaçado.
Pelas mesmas razões – e até com mais intensidade – critica-se o potencial
uso punitivo da responsabilidade civil, haja vista que nosso ordenamento é
informado e limitado pela regra da reparação integral. Logo, a medida da
reparação deve ser o dano causado, nem mais, nem menos, pelo que, não
havendo previsão em sentido contrário, como de fato não há, então não será
possível a aplicação de pena civil.
Não significa minimizar a importância e sobretudo o risco de
geração de danos ao meio ambiente, e sim apenas a compreensão de que
não pode a responsabilidade civil abarcar todas as possíveis consequências
aplicáveis em face de danos. Aliás, isso não seria razoável e até mesmo seria
contraproducente.

520

ADVOCACIA AMBIENTAL
desafios e perspectivas

Isto porque, em especial na esfera ambiental, há diversos outros
instrumentos com finalidade preventiva (a mais importante na perspectiva
do meio ambiente), pedagógica e punitiva. Não é preciso que também a
responsabilidade civil atinja esses mesmos objetivos, pois já há mecanismos
para os realizar.
Por isso, no atual quadro legislativo do ordenamento, a imposição
de indenização por dano extrapatrimonial coletivo ambiental deve ocorrer
apenas em situações extraordinárias, com lesividade concreta expressiva e
razoável repercussão social, nunca como elemento de negociação em termos
de ajustamento de conduta, tampouco como uma pena civil disfarçada.
Assim, garante-se observância à legalidade vigente, dentro dos limites
conceituais e legais da responsabilidade civil ambiental, sem que isso implique
prejuízo à proteção do meio ambiente, desde que devidamente aplicados os
diversos outros instrumentos preventivos, pedagógicos e punitivos previstos
no ordenamento jurídico brasileiro.

REFERÊNCIAS
ANTUNES, Paulo de Bessa. Dano ambiental: uma abordagem conceitual. 2.
ed. São Paulo: Atlas. 2015.
ARTIGAS, Priscila Santos. Medidas compensatórias no direito ambiental: uma
análise a partir da Lei do SNUC. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2017.
BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos e. Responsabilidade civil pelo
dano ambiental. Revista de direito ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais. v.
3. n. 9. 1998.
BRITO, Luis Antonio Gomes de Souza Monteiro de. Direito ambiental versus
justiça ambiental: crítica ao ativismo judicial em matéria de meio ambiente.
Revista de Direito Ambiental. vol. 89. ano 23. p. 133-156. São Paulo: Revista dos
Tribunais. jan.-mar. 2018.
BRITO, Luis Antonio Gomes de Souza Monteiro de. Rediscutindo a (im)
prescritibilidade da pretensão jurídica para reparação de danos ambientais.
QUERUBINI, Albenir; BURMANN, Alexandre; ANTUNES, Paulo de
Bessa (orgs.). Direito ambiental e os 30 anos da Constituição de 1988. Londrina:
Thoth. 2018. p. 293-312.
CARRÁ, Bruno Leonardo Câmara. A (in)viabilidade jurídica do dano moral
coletivo. ROSENVALD, Nelson; TEIXEIRA NETO, Felipe (org.). Dano
moral coletivo. Indaiatuba: Editora Foco. 2018.
CARRÁ, Bruno Leonardo Câmara. Responsabilidade civil sem dano: uma análise
crítica: limites epistêmicos a uma responsabilidade civil preventiva ou por
simples conduta. São Paulo: Atlas. 2015.

ALEXANDRE BURMANN
PAULO DE BESSA ANTUNES

521

CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização
civil pelo risco ambiental. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2013.
FARIAS, Cristiano Chaves de; BRAGA NETTO, Felipe Peixoto;
ROSENVALD, Nelson. Novo tratado de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas.
2015.
FLUMIGNAN, Silvano José Gomes. Dano-evento e dano-prejuízo.
Dissertação de mestrado. São Paulo: USP, 2009.
GALLO, Paolo. Pene private e responsabilitá civile. Milão: Giuffré. 1996.
LEAL, Pastora do Socorro Teixeira; BONNA, Alexandre Pereira.
Responsabilidade civil sem dano-prejuízo? Revista Eletrônica Direito e Política.
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI,
Itajaí, v.12, n.2, 2o quadrimestre de 2017.
LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patrick de Araújo. Dano Ambiental:
do individual ao coletivo extrapatrimonial: teoria e prática. 6ª ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais. 2014.
LIMA, João Emmanuel Cordeiro; SANTOS, Alex Silva dos. O dano moral
ambiental: da identificação à quantificação. MILARÉ, Édis (coord.). Ação civil
pública após 35 anos. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2020. p. 855-876.
MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais.
2018.
ROSENVALD, Nelson. As funções da responsabilidade civil: a reparação e a pena
civil. 2. ed. São Paulo: Atlas. 2014.
ROSENVALD, Nelson. O dano moral coletivo como uma pena civil.
ROSENVALD, Nelson; TEIXEIRA NETO, Felipe (org.). Dano moral coletivo.
Indaiatuba: Editora Foco. 2018.
SIQUEIRA, Lyssandro Norton. Qual o valor do meio ambiente?: previsão
normativa de parâmetros para a valoração econômica do bem natural
impactado pela atividade minerária. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2017.
STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Responsabilidade civil ambiental: as
dimensões dodano ambiental no direito brasileiro. 2. ed. Porto Alegre:
Livraria do Advogado. 2011.
TEPEDINO, Gustavo. O futuro da responsabilidade civil. Revista Trimestral de
Direito Civil (RDTC). Rio de Janeiro: Padma. v. 24., (editorial), 2004.

CAPÍTULO

26

Aspectos jurídicos da
sustentabilidade: business
as (un)usual?
MANUELA DEMARCHE MELLO
RENATA CAMPETTI AMARAL

INTRODUÇÃO
A famosa frase the business of business is business (ou o negócio do negócio
é o negócio, em português) foi dita na década de 1970 pelo economista
americano Milton Friedman, após a publicação do polêmico artigo The Social
Responsibility of Business is to Increase its Profits no The New York Times1, e se traduzia
no entendimento pessoal do economista de que a única responsabilidade
social das empresas e grandes conglomerados seria maximizar os lucros dos
seus acionistas. Essa doutrina ficou amplamente conhecida como shareholder
capitalism, o capitalismo centrado nos acionistas.
Quase meio século depois, essa máxima vem sendo colocada em
xeque, já que muitos negócios bem-sucedidos, em especial num mundo pós
COVID-19, traçaram uma trajetória diametralmente oposta. Para muitas
empresas contemporâneas, o negócio do negócio é muito mais do que o
simples negócio: compreende iniciativas socialmente responsáveis, com
ênfase na qualidade de vida da sociedade e do meio ambiente. Nesse novo
formato, conhecido como stakeholder capitalism (ou capitalismo de públicos
intervenientes), o lucro, muito mais do que um propósito, é uma consequência.
A sigla ESG (Environmental, Social and Governance, em inglês2), nesse
contexto, traduz-se como as melhores práticas ambientais, sociais e de
governança que, quando corretamente aplicadas e desenvolvidas pelas
1.
2.

THE NEW YORK TIMES MAGAZINE. The Social Responsibility of Business is to Increase its
Profits no The New York Times. September 13, 1970. Tradução livre “A Responsabilidade Social
dos Negócios é Aumentar seus Lucros”.
Em português, ASG (Ambiental, Social e Governança).
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empresas, são associadas a negócios mais resilientes e duradouros, inclusive
no que diz respeito aos riscos das mudanças climáticas. As questões ESG,
como se verá mais adiante, passaram a chamar a atenção de investidores
ao redor do mundo, tratando-se de poderosa ferramenta para a avaliação
dos impactos e desempenho das empresas em três áreas relevantes: meio
ambiente, sociedade e governança.
A pandemia da COVID-19, por sua vez, que muitos acreditavam
poderia tirar o foco das questões ESG, não só colocou um novo holofote
para as questões de governança, como reforçou a necessidade de as empresas
estarem preparadas para um futuro incerto, protegendo, assim, as suas
comunidades, revisitando seus objetivos corporativos, seus modelos de
negócio e sua estratégia de curto, médio e longo prazo.
O presente artigo, escrito pelas autoras após a conclusão do curso
Sustainable Capitalism & ESG, organizado pela renomada Universidade da
Califórnia, Berkeley, busca demonstrar como as tendências ESG roubaram
a cena nos últimos anos, como o mundo dos negócios mudou e como o
Departamento Jurídico das empresas pode estar melhor preparado para
auxiliar suas empresas. Está-se vivendo, agora, o mundo do business as unusual!

1 AFINAL, O QUE É (E QUAL A ORIGEM) DO ESG?
A sigla ESG (Environmental, Social and Governance, em inglês3) é,
atualmente, sinônimo de investimentos responsáveis e políticas empresariais
sustentáveis que, a médio e longo prazo, preparam as empresas para um melhor
gerenciamento de riscos (ambientais, sociais e de governança), gerando, por
consequência, retornos mais atraentes, tanto para os acionistas (sob o aspecto
financeiro), quanto para a sociedade (sob o aspecto de resiliência).
O termo ganhou impulso e visibilidade quando, em 2004, o então
secretário-geral da ONU, Kofi Annan, fez uma provocação aos CEOs4 de
grandes instituições financeiras, sobre qual seria a melhor forma de integrar
fatores sociais, ambientais e de governança (ESG) no mercado de capitais. O
tema foi objeto da publicação Who Cares Wins - Connecting Financial Markets to
a Changing World5.
Pouco tempo depois, em 2006, foi lançada uma iniciativa da UNEP
Finance Initiative6 e da UN Global Compact7 conhecida como PRI - Principles
3.
4.
5.
6.
7.

Em português, ASG (Ambiental, Social e Governança).
Sigla em inglês para Chief Executive Officer, isto é, Diretor Executivo, Diretor-Geral ou
Presidente, em português.
THE GLOBAL COMPACT. Who Cares Wins. Connecting Financial Markets to a Changing
World. Disponível em https://www.unepfi.org Acesso em: 04 fev. 2021.
A Iniciativa Financeira do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Disponível
em: https://www.unepfi.org/ Acesso em: 04 fev. 2021.
O Pacto Global das Organização das Nações Unidas, iniciativa para encorajar empresas a
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for Responsible Investment8, a qual busca compreender as implicações dos
investimentos em relação a temas ambientais, sociais e de governança (ESG),
oferecer suporte para seus signatários na integração desses temas com suas
decisões de investimento e propriedade de ativos e, assim, colocar em prática
os princípios para o investimento responsável. Os seis princípios, criados por
investidores para investidores, podem ser assim traduzidos:
1. Incorporar temas ESG nas análises de investimento e nos processos
de tomada de decisão;
2. Ser proativo e incorporar os temas ESG às políticas e práticas de
propriedade de ativos;
3. Buscar a divulgação apropriada dos temas ESG pelas entidades
investidas;
4. Promover a aceitação e implementação dos Princípios no setor de
investimentos;
5. Trabalhar unidos para ampliar a eficácia na implementação dos
Princípios;
6. Divulgar relatórios sobre atividades e progresso na implementação
dos Princípios.
Atualmente, o PRI possui mais de 3.000 signatários, que contam com
mais de USD 100 trilhões em ativos sob gestão, tendo crescido em torno de
20% nos últimos anos.
A Business Roundtable - BRT – associação que reúne as maiores
corporações e empresas dos Estados Unidos – publicou uma declaração, em
19 de agosto de 2019, assinada por mais de 180 CEOs de grandes empresas
americanas, por meio da qual anunciou uma revisão no conceito do propósito
das empresas e grandes corporações. O documento reafirma o compromisso
dos CEOs com o bem-estar social de todos os seus stakeholders e, na contramão
daquilo previsto por Friedman, afirma que a responsabilidade corporativa
deve ser mais importante do que o próprio lucro9.
Em dezembro de 2019, por sua vez, o World Economic Forum (WEF)10
deu um passo considerado por muitos incomum, ao publicar o Manifesto de
Davos 202011, sobre o propósito universal das empresas na Quarta Revolução
Industrial. Além de fixar premissas que devem ser observadas pelas empresas
adotarem políticas de responsabilidade social corporativa e sustentabilidade. Disponível em:
https://www.unglobalcompact.org/ Acesso em 04 fev. 2021.
8. Em português, Princípios para o Investimento Responsável - PRI.
9. OUR COMMITMENT. Disponível em https://opportunity.businessroundtable.org/
ourcommitment/ Acesso em: 04 fev. 2021.
10. Fórum Econômico Mundial.
11. WEF. WORLD ECONOMIC FORUM. Davos Manifesto 2020: The Universal Purpose of a
Company in the Fourth Industrial Revolution. Disponível em https://www.weforum.org. Acesso
em: 04 fev. 2021.
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– tais como pagamento de impostos, tolerância zero com a corrupção,
estímulo à qualificação dos empregados, responsabilidade com toda a cadeia
de suprimentos etc. –, o manifesto insta as empresas a passarem do modelo
tradicional de shareholder capitalism (capitalismo centrado nos acionistas) para o
modelo de stakeholder capitalism (capitalismo de públicos intervenientes), a fim
de que cumpram uma função social mais ampla.
Na sequência, Larry Fink, CEO da BlackRock – a maior gestora de ativos
e recursos do mundo – enviou uma carta aberta aos CEOs das empresas que
recebem investimento dos clientes da BlackRock,reforçando sua recomendação
de que as empresas precisam “começar a materializar claramente o seu
objetivo no modelo de negócios e na sua estratégia corporativa”, deixando
claro seu entendimento de que o propósito “é a razão fundamental de uma
empresa” e “não é só a busca pelo lucro”. Ao final da carta, registrou que
“as empresas que cumprirem seu propósito e suas responsabilidades com as
partes interessadas colhem frutos no longo prazo. Aquelas que não o fizerem
ficarão pelo caminho”12.
As questões ESG estão, ainda, intimamente relacionadas aos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, que consistem em 17
objetivos e 169 metas de ação global para alcance até 2030, em sua maioria,
abrangendo as dimensões ambiental, econômica e social do desenvolvimento
sustentável, de forma integrada e inter-relacionada. O quadro abaixo
demonstra que, ao focar em cada um dos ODS, as empresas, indiretamente,
estarão exercitando e aplicando esforços também nas questões ESG:

Fonte: SUSTAINO METRIC. ESG to SDGs: Connected Paths to a Sustainable
Future. Disponível em https://sustainometric.com/esg-to-sdgs-connected-paths-to-asustainable-future/ Acesso em: 04 fev. 2021.
12. BLACKROCK. CARTA ANUAL DE LARRY FINK A CEOS DE 2019. Propósito &
Lucro. Disponível em: https://www.blackrock.com/br Acesso em: 04 fev. 2021.
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Significa dizer que a coexistência e a sincronização das questões ESG
com os ODS podem acelerar, de forma positiva, a contribuição corporativa
para o alcance das Metas Globais da ONU, sendo certo que esse privilégio se
encontra nas mãos dos investidores.
A propósito, em sua carta mais recente, publicada em 14 de janeiro de
202013, Larry Fink afirma que:
as evidências sobre o risco climático estão forçando os
investidores a reavaliarem os pressupostos básicos sobre as
finanças modernas” e que “os investidores estão cada vez
mais considerando estas questões [impactos das mudanças
climáticas] e reconhecendo que o risco climático é um risco
de investimento.

O posicionamento externado por Larry Fink influencia, na atualidade,
um movimento bastante grande dos investidores, para que haja maior
transparência por parte de suas empresas investidas em questões ESG, não
só para que seja possível avaliar o nível de comprometimento e alcance do
seu investimento (em termos de limitação da responsabilidade legal e retorno
financeiro a curto prazo), mas em especial para que seja possível avaliar se, a
longo prazo, a empresa possui um propósito claro e se leva em consideração
(e executa) os compromissos com as questões ambientais, sociais e de
governança.
Essa espécie de autoanálise, como se verá, traduz-se nos relatórios de
sustentabilidade (ou integrados), que, com base nas métricas de divulgação de
informações mais comumente utilizadas pelo mercado, tornam a relação com
seus stakeholders mais transparente.

2 COMO DEFINIR AS MÉTRICAS E O QUE É MATERIALMENTE
RELEVANTE PARA AS QUESTÕES ESG?
Embora as questões ESG, quando corretamente consideradas, possam
impactar de forma positiva os negócios – gerando valores, atraindo melhores
investimentos e ampliando sua resiliência –, também trazem consigo um novo
espectro de riscos, ao estabelecer métricas para a avaliação do desempenho
das empresas em relação às práticas ambientais, sociais e de governança.
Isso porque, além das auditorias e due diligences (especialmente em
operações societárias) que já são praxe do mercado – as quais normalmente
compreendem questões relacionadas à conformidade tributária, práticas
trabalhistas, passivos ambientais, privacidade e segurança de dados, compliance
com regras antissuborno e anticorrupção – e podem expor práticas não
tão sustentáveis das empresas, a definição e a avaliação das práticas ESG
13. BLACKROCK. Uma mudança estrutural nas finanças. Disponível em https://www.blackrock.
com/br/larry-fink-ceo-letter Acesso em: 04 fev. 2021.
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demandam um exercício robusto e multifuncional na definição daquilo que é
materialmente relevante para os stakeholders, inclusive os investidores.
Em muitos casos, o não-cumprimento dos compromissos pode
acarretar potenciais responsabilidades legais, financeiras e de reputação
no mercado, assim como a perda de confiança por parte de empregados,
consumidores e outros stakeholders.
Os relatórios de sustentabilidade, nesse contexto, ganham cada vez mais
espaço ao auxiliar as empresas a mensurar e comunicar o seu desempenho
aos stakeholders, gerir mudanças, alinhar a sua operação às estratégias de
longo prazo e, não menos importante, refletir sobre temas relevantes para
si e para o mercado. Trata-se de documento que garante transparência sobre
os riscos e oportunidades do negócio avaliado, permitindo aos stakeholders
buscar informações contínuas e monitorar o sucesso no atingimento dos
compromissos assumidos.
Uma das grandes dificuldades, todavia, diz respeito à falta de indicadores
e métricas padronizadas para avaliar e responsabilizar as empresas em relação
aos seus compromissos ambientais e sociais atrelados às questões ESG. As
diferentes formas de avaliação, inclusive, podem levar uma mesma empresa
a obter resultados totalmente distintos, razão pela qual muito se debate no
sentido de que uma padronização seria bem-vinda. Atualmente, existem três
categorias em relação aos principais players que atuam nesse mercado:
1 Definidores de standards e frameworks: possuem como função primordial
publicar guias e padrões para que as empresas, voluntariamente, os adotem
em seus relatórios. Possuem os indicadores mais confiáveis do mercado, e
recentemente vêm se alinhando para a propositura de uma estratégia global.
Exemplos: Global Reporting Initiative - GRI, Sustainability Accounting Standards
Board - SASB, International Integrated Report Council (IIRC) ou <IR> e Task Force
on Climate Relation Financial Disclosure - TCFD.
2 Provedores de dados: são majoritariamente agências que obtêm dados
públicos sobre questões ESG, para fornecer informações ao mercado.
Exemplos: Truvalue Labs, Bloomberg, Carbon Disclosure Projects.
3 Avaliadores e classificadores: organizações que coletam dados para a
criação de rankings privados para investidores e stakeholders. Exemplos: Dow
Jones Sustainability Index - DJSI, MSCI, Sustainalytics.
É importante esclarecer que os standards (GRI e SASB, por exemplo)
definem as especificidades e requerimentos sobre “o que” deve ser reportado
para cada tipo de stakeholder interessado, ao passo que os frameworks (IIRC e
TCDF, por exemplo) são um conjunto de orientações e metodologias sobre
“como” aquilo que deve ser reportado precisa ser estruturado e transmitido.
Assim, standards e frameworks devem ser usados de forma complementar nos
relatórios de sustentabilidade.
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De modo geral, deverão ser divulgadas, no âmbito dos relatórios de
sustentabilidade, as informações consideradas “materialmente relevantes”,
sob o ponto de vista dos investidores e stakeholders. Apesar de não existir
um conceito propriamente dito, considera-se “materialmente relevante” tudo
aquilo que, do ponto de vista financeiro (imediato ou futuro), possa afetar a
confiabilidade dos investidores ou influenciar, substantivamente, as avaliações
e decisões de stakeholders.
Assim, considerando as questões ESG como um verdadeiro processo
para a avaliação dos temas e aspetos relevantes para a empresa, além de riscos
e vantagens comerciais, a fim de que um relatório de sustentabilidade seja
transparente e confiável, será preciso avançar por cada etapa do processo
de avaliação da materialidade, o qual consiste, resumidamente, nos seguintes
passos:
1. Identificar os principais impactos, riscos e oportunidades ligadas às
questões ESG, que são relevantes para as operações, produtos, serviços e
mercados da empresa a curto, médio e longo prazo.
2. Envolver os principais gestores e tomadores de decisão – internos
(i.e., pessoas que conhecem as prioridades e diretrizes dos negócios) e
externos (i.e., terceiros interessados que possuam amplo conhecimento sobre
as condições locais, situação da sociedade civil e questões ESG atuais) – para
a elaboração de uma matriz de materialidade, com uma listagem de temas
relevantes e prioritários.
3. Uma vez inseridos os potenciais riscos ESG na matriz, é recomendável
que se conduza uma avaliação acerca das lacunas existentes em relação a tais
riscos, sua probabilidade de materialização e estratégias de mitigação.
4. Por fim, a partir dos resultados, ocorre a criação de um plano para
endereçamento das questões ESG e de sustentabilidade, o qual normalmente
é composto por estratégias, indicadores-chave de desempenho e metas claras
para a empresa.
Uma vez finalizadas as etapas do processo de avaliação de materialidade,
são realizadas entrevistas com a alta liderança da empresa para o alinhamento
dos indicadores obtidos ao longo do processo e, posteriormente, publicação
do relatório. Nessa oportunidade, a participação da diretoria jurídica é
essencial, seja para indicar potenciais riscos e oportunidades, eventuais
mudanças ou movimentações regulatórias, contribuir para a propositura de
metas e pontos e melhoria ou, finalmente, para auxiliar na transparência e
confiabilidade do processo.
Os relatórios de sustentabilidade devem contemplar informações
relevantes, confiáveis e métricas que claramente auxiliem as partes interessadas
para a avaliação do propósito da empresa, de suas ações, da alocação de
recursos e dos resultados alcançados. É importante, por fim, que a lista de
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métricas seja constantemente revisada e expandida, com base no feedback
dos stakeholders.
Mas atenção: empresas que elaboram seus relatórios de sustentabilidade
com base em informações genéricas, declarações falsas e estratégias cuja
implementação são irreais – como se fossem peças de um anúncio de marketing
– podem estar sujeitas a sanções pela prática de greenwashing. De acordo com
o Instituto Brasileiro do Direito do Consumidor - IDEC, estar-se-ia diante de
uma situação de greenwashing quando:
as marcas criam uma falsa aparência de sustentabilidade,
sem necessariamente aplicá-la na prática. Em geral, a
estratégia é utilizar termos vagos e sem embasamento, que
levam o consumidor a acreditar que ao comprar um produto
‘ecológico’ está contribuindo para a sustentabilidade
ambiental e animal14.

No caso dos relatórios de sustentabilidade, se a empresa possuir
capital aberto, e, portanto, estar sujeita às disciplinas da Comissão de
Valores Mobiliários - CVM e à Lei Federal nº 6.404/1976 (conhecida como
Lei das S.A.), os Administradores poderão ser responsabilizados pela não
observância dos seus deveres fiduciários, em especial no que diz respeito à
omissão na comunicação e divulgação de fato relevante, que pode influir, de
modo ponderável, na decisão dos investidores, conforme artigo 15715, § 4º,
da Lei das S.A.16.

3 A ANÁLISE DE RISCO E O ENVOLVIMENTO CRUCIAL DO
DEPARTAMENTO JURÍDICO
Como destacado, é da natureza das políticas de sustentabilidade e
ESG estarem focadas no futuro, instrumentalizando a criação de um melhor
relacionamento com os stakeholders e evitando, assim, riscos à empresa. Ao
implementar uma política de sustentabilidade, a empresa vai além da busca
pela mera conformidade legal ou compliance, a qual se concentra em questões
jurídicas e erros passados. Quando se trata de sustentabilidade, foca-se não
somente no que é “legal”, mas no que é “certo”, de acordo com o propósito
da empresa e o contexto em que está inserida.
14. IDEC. Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. UM GUIA PARA O CONSUMIDOR
NÃO SE DEIXAR ENGANAR PELAS PRÁTICAS DE GREENWASHING DAS
EMPRESAS. Disponível em: https://idec.org.br/greenwashing Acesso em: 04 fev. 2021.
15. BRASIL. LEI Nº 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm Acesso em: 04 fev. 2021.
16. Observa-se, a título de exemplo, que a CVM instaurou inquérito administrativo para apurar
a responsabilidade dos administradores da Vale sobre possível inobservância de deveres
fiduciários, no episódio envolvendo o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em
Brumadinho (MG), tendo em vista a possível omissão de divulgação de fato relevante para os
investidores (BRASIL. Ministério da Economia. Comissão de Valores Mobiliários. Disponível em:
http://www.cvm.gov.br Acesso em: 04 fev. 2021).
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A aplicação de uma política de ESG e sustentabilidade no dia-a-dia
da empresa traz, assim, muitos desafios, a saber: (i) a necessidade de se
estabelecer objetivos e metas que se relacionem estritamente com o propósito
da empresa e as expectativas de stakeholders; (ii) a adoção de critérios de
assessment e reporte que se adequem a tais objetivos; (iii) a divulgação desses
objetivos e metas de forma transparente; (iv) o envolvimento das diversas
áreas da empresa para que atuem conjuntamente na busca do atingimento
das metas propostas; (v) o monitoramento e a revisão de metas e objetivos;
(vi) a adequação da política a novas demandas e contextos socioeconômicos
e ambientais.
Diante disso, indubitavelmente o departamento jurídico da empresa
desempenha um papel fundamental em todas as etapas de processo. Tratase de uma oportunidade para Diretores Jurídicos e seus times influenciarem
positivamente o processo, rearticulando sua função estratégica dentro das
empresas, ao mesmo tempo em que contribui para o sucesso do negócio.
A ânsia por se adequar à nova demanda do mercado, contudo,
frequentemente faz que empresas se manifestem publicamente sobre suas
políticas de sustentabilidade sem a atenção adequada ao risco crescente
relacionado ao descumprimento do que é anunciado, gerando risco legal
ou reputacional. Esse cenário só reforça a importância do envolvimento do
departamento jurídico nessas iniciativas.
À medida que os departamentos jurídicos se envolvem na análise
dos programas e estratégias de sustentabilidade, sua participação mostra-se
fundamental em três frentes de atuação:
1. Propósito: por que estamos assumindo compromissos? Trata-se de
determinação legal, expectativas do mercado de consumo, demandas de
clientes, preocupações dos acionistas, interesses dos funcionários, pressão dos
investidores, considerações de reputação, posicionamento do concorrente,
estratégia de longo prazo? É importante conectar a lógica da estratégia de
sustentabilidade com o objetivo do negócio. As respostas a essas questões
devem orientar a estratégia de sustentabilidade e, em particular, a determinação
de quais compromissos assumir e o que relatar e divulgar.
2. Definição: quais compromissos estamos assumindo? Quais são os desafios,
os compromissos e metas da empresa e quais standards estão sendo usados
para reportá-los (por exemplo, GRI, SASB, TCFD, IIRC e vários problemas
individuais ou estruturas do setor)? Quem toma as decisões sobre estratégia,
compromissos e estruturas e qual o processo interno? São realizadas avaliações
de materialidade ou risco para identificar as prioridades de forma a orientar
as determinações sobre o escopo e o foco do programa de sustentabilidade?
3. Fornecedores: como a empresa lida e gerencia a complexa questão relativa ao
desempenho dos fornecedores sob o enfoque de ESG? Qual é o estado atual e futuro
da demanda e supervisão do desempenho ESG do fornecedor? Aqui cabe
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a consideração acerca de quais são ferramentas a serem utilizadas para
implementar o sistema junto a fornecedores, por exemplo, o estabelecimento
de cláusulas contratuais, o uso de códigos de conduta do fornecedor, auditorias
de verificação de desempenho do fornecedor, solicitação de documentos e
relatórios periódicos. Qual é o estado atual e futuro da demanda e supervisão
do desempenho ESG do fornecedor?
Todas essas decisões, por sua vez, deverão ser tomadas em diversas
frentes, as quais compõem os aspectos ambientais, sociais e de governança,
conforme listagem exemplificativa abaixo.
Fatores Ambientais
Utilização de energia de forma eficiente;
Utilização de fontes de energia renováveis que emitam menos gases de
efeito estufa e sejam menos poluentes;
Gerenciamento de resíduos com responsabilidade e mediante a adoção
de princípios de economia circular;
Controle, investigação e remediação de poluição;
Adoção de práticas responsáveis em toda a cadeia, evitando
desmatamento e considerando o bem-estar animal;
Divulgação de informações sobre políticas e contribuição em iniciativas
de educação e conscientização ambiental.
Fatores Sociais
Adoção de políticas de diversidade e inclusão que repudiem qualquer
forma de discriminação;
Adoção de condições de trabalho seguras e saudáveis;
Implementação de padrões de trabalho nas cadeias de abastecimento
que garantam salários justos e proteção aos direitos humanos;
Desenvolvimento de bom relacionamento com as comunidades locais.
Governança
Adoção de políticas responsáveis e transparentes relativas a:
Estratégia tributária;
Gestão de riscos corporativos;
Remuneração de executivos;
Doações e lobby político;
Anticorrupção;
Estrutura de diretoria e/ou conselho;
Proteção dos interesses dos acionistas.
Seguindo esse raciocínio e reconhecendo a abrangência e complexidade
do tema, desenvolve-se o Roadmap Jurídico para a Sustentabilidade, abordando
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o passo-a-passo que poderá ser adotado pelo departamento jurídico para
contribuir para a estratégia de sustentabilidade da empresa em que está
inserido. Veja-se:
(ii) Fazer parte do processo de criação e implementação da política de sustentabilidade
da empresa:
a) Compreender profundamente o propósito e os objetivos da empresa;
b) Compreender o fluxo de trabalho que levou à definição das metas de
sustentabilidade e declarações públicas da empresa;
c) Definir com o negócio quais são as áreas de foco do departamento
jurídico alinhadas com a estratégia de sustentabilidade;
d) Criar rotinas formais para o jurídico participar da revisão das
declarações públicas da empresa voltadas para sustentabilidade, como por
exemplo, os relatórios de sustentabilidade e materiais promocionais;
e) Propor e apoiar ações estratégicas e significativas, bem como rejeitar
as que não tem sentido ou poderão se mostrar ineficazes e arriscadas; e
f) Reavaliar o progresso de participação do jurídico regularmente.
(ii) Envolver a equipe e terceiros fornecedores de serviços nos compromissos de
sustentabilidade:
a) Redesenhar a trajetória de carreira do time jurídico com base no
maior foco na sustentabilidade como chave para o crescimento da área;
b) Comunicar prioridades estratégicas de sustentabilidade a terceiros
fornecedores de serviços (consultores, escritórios de advocacia etc.);
c) Manter diálogo aberto com a equipe (interna e externa) sobre os
pontos fortes e fracos da atuação do time na implementação da estratégia;
d) Desenvolver treinamentos voltados para aspectos de ESG e
incentivar novas lideranças;
e) Implementar incentivos e recompensas àqueles que contribuem e se
destacam; e
f) Avaliar o progresso do time regularmente e fornecer feedback.
(iii) Capturar a importância da função do jurídico:
a) Espelhar o propósito da empresa nas prioridades estratégicas do
jurídico, suas metas e planejamento;
b) Estimular o engajamento precoce da equipe jurídica em todo o
processo;
c) Criar um heatmap visando identificar desafios que podem atrapalhar
a estratégia corporativa de ESG;
d) Identificar e avaliar lacunas e tendências com base em processos
judiciais e outras demandas que possam demonstrar insatisfações de
stakeholders;
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e) Criar objetivos integrados com as unidades de negócios (times
multifuncionais); e
f) Estabelecer curso de ação e fazer recomendações nos casos concretos
de acordo com o propósito social corporativo e as metas de sustentabilidade.
(iv) Estabelecer parceria com a diretoria da empresa e compartilhar boas práticas
com a indústria:
a) Participar de iniciativas de terceiros (entidades da sociedade civil,
ONGs, etc.) para desenvolver experiência e credibilidade, conectando-se com
stakeholders;
b) Criar oportunidades para discutir o assunto com pares de outras
empresas, como outros diretores jurídicos e executivos (engajamento peer-topeer);
c) Adotar ferramentas inovadoras;
d) Estar ciente das oportunidades de envolvimento de outras empresas
e replicar boas práticas internamente com as adaptações necessárias;
e) Oferecer recursos jurídicos para atingir os objetivos da empresa; e
f) Relatar boas práticas e iniciativas, levar discussões sobre questões
estratégicas para a Diretoria e o Conselho de Administração da empresa (drive
change from the top), usando mecanismos formais e informais para se comunicar
e dividir experiências.
Como visto, o Roadmap aqui proposto traz sugestões para que o
departamento jurídico atue principalmente em três frentes fundamentais:
organizar-se internamente para participar e se tornar um player fundamental
em todo o processo; influenciar e desempenhar um papel de parceiro dos
negócios em todas as etapas do desenvolvimento e implantação da estratégia
de sustentabilidade; e antecipar riscos, auxiliando o negócio a prevenir perdas,
incrementando resultados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os diversos aspectos envolvidos em um programa de ESG
certamente representam um grande desafio no que se refere à sua definição,
implementação, reporte e monitoramento. Importante considerar que uma
política efetiva demanda que todas as decisões tomadas na empresa, inclusive
àqueles referentes aos casos do dia-a-dia nas mais diversas áreas – demandas
judiciais, contratações de terceiros, atividades promocionais, aquisições de
ativos etc. – considerem as metas de sustentabilidade. A fragilidade da política
de sustentabilidade da empresa poderá estar justamente no fato de que seus
departamentos, dentre eles o jurídico, não se encontram envolvidos, deixando
de aplicar a política em toda e qualquer decisão. O mundo dos negócios
mudou, vive-se o business as unusual!
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Zoneamento ecológico-econômico
MARCELO KOKKE

INTRODUÇÃO
A interligação entre o Direito e a Ecologia há muito ultrapassou um
locus temático puramente de caráter acadêmico. A integração de áreas distintas
do saber científico é ponto inarredável para que se possa concretizar direitos
fundamentais relacionados ao meio ambiente. As normas jurídicas ambientais
podem sofrer de déficits de densidade quando não são adequadamente
amparadas por critérios compreensivos do sentido técnico e próprio que os
arranjos bióticos e abióticos ganham em termos de hierarquia organizacional
ecológica. Dois problemas podem desse descompasso suceder.
Por um lado, pode-se chegar a níveis de referência abstrata tão intensos
que esvaziem o caráter normativo em sua dimensão de regência, dotando de
perfil dogmático relações de referência que precisam de avaliações concretas a
dimensionar os níveis de proteção ambiental em estudos ecológicos próprios.
Em outras palavras, a norma pode estabelecer um a priori normativo que não
encontra técnica e cientificamente um amparo no campo de saber específico.
Isso ocorre, por exemplo, quando diretrizes gerais de impacto, previstas em
normas, são consideradas independentemente de variáveis do ecossistema ou
do nível de equilíbrio, ou oscilações de equilíbrio, particulares de uma dada
região ou área posta em amostragem.
Por outro lado, há também o risco de limitação ou mesmo de
desnaturação de institutos ecológicos diversos, agrupados sob decisões
judiciais e argumentos jurídicos em um mesmo texto base. Isso resultará
em uma distorção jurídica de critérios ecológicos de proteção. Neste ponto,
sobressai em relevo a tendência normativo-administrativa brasileira de
abordagem de intervenções antrópicas e conjunturas de relacionamento
ecossistêmico, tendo como ponto de consideração o micro, e não o macro.
A perspectiva holística fica em prejudicado grau de tematização e realização.
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A abordagem alheia ao caráter holístico rendeu no cenário brasileiro uma
exasperada concentração de preocupação dos temas ambientais a partir do
licenciamento ambiental, em franco prejuízo a um planejamento ambiental
mais amplo, centrado em potenciais e níveis de fragilidade do ecossistema e
dos habitats.
Nesse cenário, o presente artigo se volta para a abordagem do
fenômeno ambiental do efeito de borda, em sua expressão fática e também
em sua categorização científica. O artigo adota uma base interdisciplinar,
aplicando a metodologia crítico-propositiva voltada para a instrumentalidade
do Direito na proteção e resguardo de risco relativo a áreas ambientalmente
protegidas ou vulneráveis. Propõe-se confrontar a acepção ecológica do efeito
de borda, situando-o em seus atributos e caráter funcional de pesquisa, para
com o regime jurídico de proteção de ambientes vulneráveis ou suscetíveis a
fragilidades diante de ações antrópicas ou propriamente naturais.
O artigo propõe como saída de conjunção e adequada afirmação da
proteção de áreas qualificadas como de borda a valorização do instituto do
zoneamento ecológico-econômico, como instrumento da Política Nacional
do Meio Ambiente apto a atender a conjuntura própria dos níveis de
organização do território e interação de uso e existência dos bens ambientais.
Sobressai aqui a abordagem interdisciplinar por meio da ecologia de paisagens
e sua interligação com a ecologia de conservação, na interação que Annelise
Monteiro Steigleder1 denomina diálogo entre Direito e Ecologia. Nesse
diálogo, cabe ao Direito:
traduzir a linguagem ecológica em critérios jurídicos,
abstratos, genéricos, atemporais e universais, com vistas
à segurança jurídica, mas nem sempre preocupado em
espelhar esta realidade ‘biológica’, já que permeado
pela influência de fatores econômicos, culturais, sociais,
históricos2.

O espaço crítico e avaliativo alcançado permite expor crítica da
apresentação do instituto ecológico do efeito de borda na maneira como vem
ele sendo assimilado no painel jurídico brasileiro. Para tanto, confronta-se a
base conceitual própria da ecologia para com o regime jurídico que vem sendo
externado pelo Superior Tribunal de Justiça em suas decisões abordando
áreas de transição e marcadas por níveis de vulnerabilidade. A conclusão que
se pretende alicerçar é justamente de uma necessária releitura dos suportes
jurídicos de compreensão do efeito de borda.

1.
2.

STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Responsabilidade civil ambiental: as dimensões do dano
ambiental no direito brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2017, p. 19.
STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Responsabilidade civil ambiental: as dimensões do dano
ambiental no direito brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2017, p. 19.
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1 PLANEJAMENTO AMBIENTAL E VULNERABILIDADES
ECOLÓGICAS
A avaliação ambiental de impacto de empreendimentos e atividades
sobre o ecossistema exige uma análise dos arranjos ecológicos envolvendo
bens ambientais situados concretamente em sua conexão de equilíbrio.
Entretanto, a avaliação é rotineiramente captada e efetivada a partir do
licenciamento ambiental em sua perspectiva insular, sem considerar as
interligações ecológicas que implicam necessária abordagem do planejamento
ambiental, considerando a organização do território como um todo. Em
outros termos, as análises ambientais precisam de uma combinação entre a
abordagem de empreendimentos em si, em sua viabilidade ambiental, mas
que também sejam conjugadas com diagnósticos voltados para mapeamentos
guiados pela metodologia holística.
A integração do licenciamento ambiental em sua dimensão insular
para com o todo do ambiente, considerando tanto a área diretamente
afetada quanto a área de influência indireta, pode ser efetivada por meio do
zoneamento ecológico-econômico. Embora tanto o licenciamento ambiental
quanto o zoneamento ecológico-econômico sejam instrumentos da Política
Nacional do Meio Ambiente, nos termos da Lei n. 6.938/81, o segundo vem
sendo pouco prestigiado e posto em voga nas avaliações ambientais e no
próprio planejamento ambiental.
O desprestígio do zoneamento ecológico-econômico provoca uma
perda de leitura contextual das intervenções antrópicas, assim como perda de
mapeamento de vulnerabilidades ambientais. Portanto, o comprometimento
de uma efetiva ação de planejamento por meio do zoneamento ecológicoeconômico resultará em prejuízo direto para a aferição de arranjos que
caracterizam a posição referencial de bens ambientais no exercício da função
ecológica considerada in concreto.
A função ecológica, propriamente dita, é objeto de previsão e proteção
constitucional em seu artigo 225. Quando este último expressa o direito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, está declarando a proteção
aos processos ecológicos e ao fluxo pulsante que se manifesta em níveis de
população, comunidade, ecossistema, paisagem, bioma e mesmo ecosfera.
Não existe assim uma função ecológica, existem funções ecológicas exercidas
em cada nível da hierarquia de organização ecológica, que é capturada pelos
arranjos bióticos e abióticos.
É nesse complexo que se torna possível compreender o disposto no
artigo 225, §1º, inciso I, quando o texto constitucional afirma a necessidade de
preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais e provimento
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do manejo ecológico das espécies e ecossistemas para que se tenha efetividade
do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado3.
O zoneamento ecológico-econômico – ZEE - está regulado no
Decreto n. 4.297, de 10 de julho de 20024. A norma dispõe que o ZEE é
instrumento de organização do território a ser obrigatoriamente seguido
na implantação de planos, obras e atividades públicas e privadas, além de
estabelecer medidas e padrões de proteção ambiental destinados a assegurar
a qualidade ambiental, dos recursos hídricos e do solo e a conservação da
biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável e a melhoria das
condições de vida da população.
Além disso, o ZEE, na distribuição espacial das atividades econômicas,
levará em conta a importância ecológica, as limitações e as fragilidades dos
ecossistemas, estabelecendo vedações, restrições e alternativas de exploração
do território e determinando, quando for o caso, inclusive a relocalização
de atividades incompatíveis com suas diretrizes gerais. Ao propor regular o
planejamento socioeconômico ambiental a partir de leituras das limitações e
fragilidades dos ecossistemas, o zoneamento ecológico-econômico tem diante
de si o efeito de borda, na qualidade de instituto de avaliação da organização
do processo ecológico e suas vulnerabilidades.
A compreensão da função ou papel no processo ecológico se imbrica
com o nível da organização ecológica posto em consideração. Desta
maneira, é possível identificar funções, como a energética, a evolutiva, a de
desenvolvimento, a de regulação, a de comportamento, a de diversidade e de
integração em cada um dos níveis organizacionais que determinam populações
e comunidades5. A população inclui indivíduos ou unidades de um tipo de
organismo, e cada um dos indivíduos integra um papel componente que lhe
determina a função ecológica na população. A comunidade “inclui todas
as populações que ocupam certa área”6 e, portanto, em interdependência,
cada população está dotada de função ecológica própria na comunidade.
O ecossistema envolve a comunidade e os componentes abióticos da área,
donde cada um deles proporciona uma função interativa com os demais.
No entanto, um conceito determinante para a compreensão da
qualidade ambiental que se sobressai ao ecossistema é a paisagem. As atenções
jurídicas, e o próprio fluxo interdisciplinar no Direito, têm demonstrado um
3.
4.
5.
6.

BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm Acesso
em: 04 mar. 2021.
BRASIL. DECRETO Nº 4.297, DE 10 DE JULHO DE 2002. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4297.htm Acesso em: 04 mar. 2021.
ODUM, Eugene P.; BARRET, Gary W. Fundamentos de ecologia. Trad. Pégasus Sistemas e
Soluções. São Paulo: Cengage Learning, 2017. Título original: Fundamentals of ecology.
ODUM, Eugene P.; BARRET, Gary W. Fundamentos de ecologia. Trad. Pégasus Sistemas e
Soluções. São Paulo: Cengage Learning, 2017. Título original: Fundamentals of ecology, p. 5.
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déficit de atenção ao conceito de paisagem, fato que sedimenta problemas de
conformação do zoneamento ecológico-econômico em sua pretensão de
eficácia, principalmente quando se pretendem identificar níveis de fragilidade
ou vulnerabilidade ecológicos. O conceito de paisagem é tão relevante que
inspirou ele um campo próprio da ecologia, a ecologia das paisagens, sem
que isso o distancie da ecologia da conservação. Os prismas da ecologia da
paisagem são assim capitulados por Jean Paul Metzger:
As definições de ecologia de paisagens variam em função
da abordagem (“geográfica” ou “ecológica”) e dos autores.
A ecologia de paisagens é entendida como: o estudo
da estrutura, função e dinâmica de áreas heterogêneas
compostas por ecossistemas interativos (Forman &
Godron 1986); a investigação da estrutura e funcionamento
de ecossistemas na escala da paisagem (Pojar et al. 1994);
uma área de conhecimento que dá ênfase às escalas
espaciais amplas e aos efeitos ecológicos do padrão de
distribuição espacial dos ecossistemas (Turner 1989); uma
forma de considerar a heterogeneidade ambiental em
termos espacialmente explícitos (Wiens et al. 1993); uma
área de conhecimento que considera o desenvolvimento e a
dinâmica da heterogeneidade espacial, as interações e trocas
espaciais e temporais através de paisagens heterogêneas,
as influências da heterogeneidade espacial nos processos
bióticos e abióticos e o manejo da heterogeneidade espacial
(Risser et al. 1984); uma ciência interdisciplinar que lida
com as interações entre a sociedade humana e seu espaço
de vida, natural e construído (Naveh & Lieberman 1994)7.

Para fins de análise e percepção interativa dos processos ecológicos, a
paisagem é um conceito mais proeminente e relevante do que o ecossistema,
na medida em que ecossistemas podem se influenciar reciprocamente. Em
outras palavras, os processos ecológicos que estão enlaçados às funções
ecológicas se manifestam em interdependência de ecossistemas. A tematização
da paisagem permite identificar áreas de vulnerabilidade, tais como as sujeitas
aos efeitos de borda. As bordas marcam zonas de transição, tendo em relevo
que “an edge is described as the outer portion of a patch where the environment differs
significantly from the interior of the patch. Often, edge and interior environments simply
look and feel differently”8.
A função ecológica dos componentes de borda é preciosa, pois eles
proporcionam delimitações ao equilíbrio pulsante, impedindo avanços de
um ecossistema sobre o outro e também perdas de valor em biodiversidade.
Mateus Paciencia e Jefferson Prado, em análise dos efeitos de borda sobre a
7.
8.

METZGER, Jean Paul. O que é ecologia de paisagens? Biota Neotropica, Campinas/SP, vol. 1,
n. 1/2, p. 1-9, 2001, p. 3.
DRAMSTAD, Wenche E.; OSLON, James D.; FORMAN, Richard T. T. Landscape ecology
principles in landscape architecture and land-use planning. Washington: Harvard University, Island
Press and the American Society of Landscape Architects, 1996, p. 26.
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comunidade de pteridófitas na Mata Atlântica, ponderam o caráter de transição
que lhe é marcante, fato que conduz a vulnerabilidades ambientais em face
da ação antrópica, seja por intervenção direta, seja por afetação climática ou
dos vetores abióticos como um todo, que repercutem inevitavelmente no
equilíbrio biótico:
Em suma, funcionalmente, bordas são áreas onde a
intensidade dos fluxos biológicos entre as unidades de
paisagem se modifica de forma abrupta, devido à mudança
abiótica repentina das matrizes para os fragmentos e viceversa (Metzger 1999). Vista do interior da mata, tal mudança
pode ser evidenciada por um aumento da penetração
da luz solar (Murcia 1995) e maior incidência de ventos
(Laurance et al. 1998a). Estas alterações podem ocasionar
a elevação da temperatura no ambiente (Nichol 1994) e
o consequente aumento da evapotranspiração (Matlack
1993), proporcionando, assim, a diminuição da umidade
relativa do solo e do ar (Kapos 1989), o que favoreceria
o estabelecimento de estresse hídrico (Esseen & Renhorn
1998)9.

A projeção de vulnerabilidade ou caracterização de linhas de transição
irá variar de acordo com os níveis de fragmentação do ambiente e também
com a escala de pressão antrópica. A apreciação estatística de apresentação in
concreto dos níveis de vulnerabilidade ou dos processos ecológicos envolvendo
fauna e flora pode ser instrumentalizada por meio de fixação de unidades
de amostragem pelas quais se fixem feixes de bordas (internas, externas e
intermediárias) “ao longo do gradiente de distância em relação à divisa da
floresta com a matriz”.10 A deficiência jurídico-administrativa no planejamento
ambiental, na fixação de bases referenciais para o desenho estrutural e
organizacional relativo ao zoneamento ecológico-econômico, aguça riscos de
expansão da própria fragilização do ecossistema, comprometendo equilíbrios
ambientais já tênues e expondo espécies de áreas vulneráveis aos riscos
ambientais.
Aqui se manifesta implicação direta entre a fragilização do ecossistema,
da integridade dos bens ambientais e dos processos ecológicos essenciais, para
com riscos à biodiversidade. A fragilização do ecossistema que é associada
ao efeito de borda pode implicar retalhamento da paisagem, com perda de
propriedades biológicas e desconfiguração do próprio ambiente, como ocorre
nos processos de desertificação e alcalinização do solo11. Nesse sentido, a
paisagem pode sofrer verdadeiro efeito antrópico de retalhamento, que:
9.

PACIENCIA, Mateus L. B.; PRADO, Jefferson. Efeitos de borda sobre a comunidade de
pteridófitas na Mata Atlântica da região de Una, Sul da Bahia, Brasil. Revista Brasil. Bot., V.27,
n.4, p.641-653, out-dez. 2004, p. 642.
10. PACIENCIA, Mateus L. B.; PRADO, Jefferson. Efeitos de borda sobre a comunidade de
pteridófitas na Mata Atlântica da região de Una, Sul da Bahia, Brasil. Revista Brasil. Bot., V.27,
n.4, p.641-653, out-dez. 2004, p. 644.
11. LEFF, Enrique. Ecologia, capital e cultura: a territorialização da racionalidade ambiental. Trad.
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é um fator de fragmentação do habitat, cuja tendência é a
diminuição de áreas em pedaços, retalhos ou remanescentes
florestais. O retalhamento tem como consequência a
combinação de vários efeitos negativos que se acumulam
nos componentes biofísicos12.

Um impacto ambiental em borda, considerando os parâmetros da
ecologia da paisagem, provavelmente terá um efeito muito superior a um
impacto no interior do ecossistema. Portanto, as normas jurídicas que tratam
do sentido e conformação da função ecológica se mostram dependentes em
extremo de avaliações interdisciplinares, além da inviabilidade per si da norma
fechar abstratamente o papel de cada componente no processo de interação.
Isso sobreleva o papel do zoneamento ecológico-econômico como linha mestra
de guia dos processos de licenciamento que ocorrerão para aferir os níveis de
poluição efetiva ou potencial de empreendimentos. O zoneamento ambiental
extrapola uma organização abstrata para ser viga condutora do diagnóstico,
conservação e recuperação de processos ecológicos e ecossistemas, tendo em
conta os atributos bióticos e abióticos presentes na paisagem.
Afinal, quando se trata de paisagem, “obviously, such effects will strongly
depend on the geology, climate, land use and history, and it is quite impossible to provide
a comprehensive and general discussion of such interactions at this point”13. É possível
assim identificar a função ecológica como um princípio jurídico, de matriz
constitucional, mas cuja densidade depende da avaliação científica e técnica
interdisciplinar calcada na Ecologia. As implicações jurídicas advindas de um
efetivo plano de zoneamento ecológico-econômico irão repercutir como guia
de avaliação da viabilidade ambiental aferida no processo de licenciamento,
principalmente na análise da licença prévia, como previsto na Resolução
CONAMA n. 237/97. No ensino de Talden Farias14, a licença prévia está
diretamente ligada à avaliação de impactos ambientais, também estabelecida
como instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente.
Nesse sentido, a proteção e a conservação em face das implicações
do efeito de borda devem ser necessariamente internalizadas em programas
de tutela da biodiversidade. A dinâmica passa, portanto, por uma seleção
de medidas de resposta em face de riscos mapeados e de vulnerabilidades
constatadas, segundo a conformação prática e concreta de cada conjuntura de
Jorge E. Silva. Revisão técnica Carlos Walter Porto-Gonçalves. Petrópolis: Editora Vozes,
2009. Título original: Ecología y capital, FF, 2009.
12. SILVA, Maria do Socorro Ferreira da; SOUZA, Rosemeri Melo e. PADRÕES ESPACIAIS
DE FRAGMENTAÇÃO FLORESTAL NA FLONA DO IBURA – SERGIPE. Mercator
(Fortaleza), Fortaleza, v. 13, n. 3, p. 121-137, dez. 2014. Disponível em <http://www.scielo.
br>. Acesso em: 27 ago. 2018. http://dx.doi.org, p. 125.
13. SCHULZE, E.-D.; GERSTBERGER, P. Functional Aspects of Landscape Diversity: A
Bavarian Example. SCHULZE, Ernst-Detlef; MOONEY, Harold A. (Eds.). Biodiversity and
Ecosystem Function. Springer-Verlag: Berlin Heidelberg New York, 1994, p. 453.
14. FARIAS, Talden. Licenciamento ambiental: aspectos teóricos e práticos. 6ª Edição. Belo Horizonte:
Ed. Fórum, 2017, p. 75.
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ecossistema em interação, como destacam Paciencia e Prado, ao situar a perda
de espécies pteridófitas diante do efeito de borda:
Em locais onde a criação e ampliação de bordas
dificilmente pode ser evitada, tal como em Una, deveriam
ser implementados programas de plantio de mudas de
árvores nativas de crescimento rápido, em frente às
bordas, o que poderia reduzir a penetração de um suposto
gradiente abiótico e, consequentemente, amenizar a perda
de espécies de pteridófitas sensíveis15.

O princípio jurídico da proteção da função ecológica consiste,
portanto, na tutela jurídica do equilíbrio pulsante entre componentes dos
níveis hierárquicos de organização ecológica, considerando interdependência
e interação biótica e abiótica, garantindo proteção do papel ecológico na
população, na comunidade, no ecossistema, na paisagem, no bioma e na
ecosfera em face de intervenções antrópicas. A efetividade do princípio
envolve tanto a prevenção quanto a restauração da função ecológica
comprometida, tematizando as intervenções concretas e situadas a partir
de cenários amplos de planejamento, segundo contornos propiciados pelo
zoneamento ecológico-econômico.
Extrai-se aqui a referência normativa de auto restrição do Direito,
na medida em que a formulação técnica e científica não é alçada ao campo
do jurídico, mas captada por ele em seu desenvolvimento afeto a campo
científico próprio da ecologia. Essa integração interdisciplinar é percebida
quando o texto constitucional tematiza processos e situações de arranjos
bióticos e abióticos, tal como quando remete a meio ambiente ecologicamente
equilibrado, preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais,
além do manejo ecológico das espécies e ecossistemas em formulações
técnicas do zoneamento.

2 ZONEAMENTO ECOLÓGICO-AMBIENTAL E DIAGNÓSTICO
DO EFEITO DE BORDA
O Decreto n. 4.297/2002, ao regular o artigo 9º, inciso II, da Lei n.
6.938/81, estabelece os critérios para o zoneamento ecológico-econômico
do Brasil. Esses critérios podem ser divididos em feixes ou aspectos
de regulação. Podem-se situar os feixes ou aspectos de regulação em três
vertentes que precisam estar em integração, sendo elas a gestão de política
pública socioambiental, a participação democrática e o substrato técnico do
planejamento, todos eles envolvidos em um paradigma de modernização
reflexiva16. Não é possível zoneamento eficaz se as três vertentes não forem
15. PACIENCIA, Mateus L. B.; PRADO, Jefferson. Efeitos de borda sobre a comunidade de
pteridófitas na Mata Atlântica da região de Una, Sul da Bahia, Brasil. Revista Brasil. Bot., V.27,
n.4, p.641-653, out-dez. 2004, p. 652.
16. BECK, Ulrich. A reinvenção da política: rumo a uma teoria da modernização reflexiva. Trad.
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conjugadas. A sobreposição ou ofuscamento de uma em relação a outra pode
resultar em vícios ou patologias na organização do território que ou tornem
o zoneamento arbitrário e mesmo fonte de conflitos sociais17, que podem
resultar inclusive em prejuízos ambientais, ou mesmo em uma expressão
destrutiva na utilização de recursos naturais pelo desejo de uma maioria
momentânea, quando fatores técnicos e científicos forem desprezados.
Nesse sentido, é aplicável a crítica de Enrique Leff18 de que é
necessário reorientar a avaliação dos problemas ambientais para além de
uma refuncionalização ecológica da racionalidade econômica dominante.
Não se pode perder de vista que uma participação popular instrumental,
que apenas materialize em ratificação o modelo de sobre-exploração de
recursos naturais para além de sua possibilidade, levando à exaustão de
solos e processos ecológicos, está longe de ser democrática. A avaliação
democrática está centrada no ganho ambiental ou na formação de uma
herança ecológica positiva intergeracional, sem que isso signifique qualquer
renegar das necessidades das gerações e grupos sociais atuais. É preciso ter
em conta que “a desestabilização dos ecossistemas e a erosão dos solos foram
a consequência de tal racionalidade produtiva”19.
A participação democrática na definição dos modelos de gestão
ambiental não pode ser convertida e desnaturada em uma manifestação da
maioria pela ratificação de um modelo produtor de externalidades negativas
com prejuízos ambientais concretos e por vezes irreparáveis. A economia
ambiental e a economia ecológica já demonstraram que os problemas
ambientais são falhas de mercado, como destacam Callan e Thomas, tendo
em relevo que “os bens públicos geram uma falha de mercado porque as
características de não rivalidade e não exclusividade impedem que os
incentivos naturais de mercado alcancem um resultado alocativamente
eficiente”20. Exemplos claros podem ser expostos quando a situação envolve
o efeito de borda.

17.
18.
19.
20.

Magda Lopes. Revisão técnica Cibele Saliba Rizek. GIDDENS, Anthony; LASH, Scott;
BECK, Ulrich. Modernização reflexiva: política, tradição e estética na ordem social moderna. São
Paulo: Editora Unesp, 2012. Título original: Reflexive Modernization, p. 26-30.
ACSELRAD, Henri. Ambientalização das lutas sociais - o caso do movimento por justiça
ambiental. Estudos Avançados, São Paulo, v. 24, n. 68, p. 103-119, 2010. Disponível em: http://
www.scielo.br. Acesso em: 29 mar. 2018.
LEFF, Enrique. Ecologia, capital e cultura: a territorialização da racionalidade ambiental. Trad.
Jorge E. Silva. Revisão técnica Carlos Walter Porto-Gonçalves. Petrópolis: Editora Vozes,
2009. Título original: Ecología y capital, p. 152.
LEFF, Enrique. Ecologia, capital e cultura: a territorialização da racionalidade ambiental. Trad.
Jorge E. Silva. Revisão técnica Carlos Walter Porto-Gonçalves. Petrópolis: Editora Vozes,
2009. Título original: Ecología y capital, FF, 2009, p. 152.
CALLAN, Scott J.; THOMAS, Janet M. Economia ambiental: aplicações, políticas e teoria. Trad.
Noveritis do Brasil. Trad. da 6ª edição norte-americana. São Paulo: Cengale Learning, 2016.
Título original: Environmental economics e management: theory, policy and applications, p.
58-59.
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Suponham-se diversos proprietários de imóveis rurais voltados para a
pecuária ou agricultura. A ecologia das populações e comunidades determina
a análise das relações interespecíficas, nas quais duas populações de espécies
diferentes interferem uma na outra em seus processos e função ecológicos. A
prática da agricultura ou pecuária pode resultar em combinações desfavoráveis
para as espécies nativas situadas na borda de determinado ecossistema ou
habitat, como situações de amensalismo, em que uma espécie é prejudicada
sem que a outra seja afetada, ou mesmo de competições desfavoráveis para
uma espécie em relação a outra introduzida. Exemplo de amensalismo ocorre
quando os bovinos atingem por esmagamento espécimes de flora e fauna
situadas na borda. Já a competição pela introdução de uma espécie alóctone
está ligada ao princípio de Gause, pelo qual espécies diferentes competem
pelo mesmo recurso, podendo gerar a exclusão da espécie nativa própria do
habitat.
A falha de mercado é manifesta justamente pelo caráter público dos
bens ambientais, afinal, a coletividade local, diretamente interligada à área
do habitat ou a ecossistema vulnerável pela exploração agrícola ou pecuária,
tem uma limitação fundada na proteção de bens públicos quando o custo
marginal da não exploração é visto suportado apenas pela coletividade
humana local, embora os alegados benefícios sejam de titularidade difusa. A
consulta à população local pode e provavelmente irá indicar uma pretensão de
exploração contrária ao interesse ambiental difuso. A avaliação de legitimidade
democrática nas decisões de participação popular há de ser assim ponderada
com juízos críticos em torno de posicionamentos que sejam mais estratégicos
e instrumentais do que propriamente voltados para a tutela da qualidade
ambiental.
É nesse quadro conflitivo que dispõe o artigo 4º do Decreto21
quanto ao processo de elaboração e implementação do zoneamento. Deve
ele contar com planejamento apto a equilibrar aspectos ecológicos, sociais
e econômicos, de modo a “compatibilizar o crescimento econômico e a
proteção dos recursos naturais, em favor das presentes e futuras gerações, em
decorrência do reconhecimento de valor intrínseco à biodiversidade e a seus
componentes”. A gestão administrativa interliga-se à participação democrática
em um parâmetro de coatividade orientado pelo compartilhamento de ações
e responsabilidades entre os diferentes níveis da administração pública e da
sociedade civil, consoante previsto no artigo 4º, II, do Decreto. Por fim, a
expressão de racionalidade ecológica é implicada pela necessária valorização
do conhecimento científico multidisciplinar na definição de programas e
resposta em face dos níveis de vulnerabilidade.
O fator de imprecisão, na seara pátria, consiste em:
21. BRASIL. DECRETO Nº 4.297, DE 10 DE JULHO DE 2002. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4297.htm Acesso em: 04 mar. 2021.
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no Direito brasileiro não há lei de procedimento
administrativo que delimite formas e graus de intervenção
de direitos subjetivos de terceiros ou de direitos e interesses
difusos na formação de decisões públicas complexas,
nem qualquer referência normativa às relações jurídicoadministrativas com efeitos múltiplos, multipolares ou
poligonais22.

A partir do diagnóstico de efeito de borda em dado habitat, promovido
em avaliação multidisciplinar, as disposições de normas, que irão limitar a ação
pública e privada, como o zoneamento ecológico-econômico, abrem espaço
para questionamentos de prejuízos a serem suportados, inclusive com voz para
pleitos de pretensão indenizatória em face do Estado. Assim, questiona-se: a
adoção de medidas de tutela em face de vulnerabilidades ambientais ligadas
ao efeito de borda pode ou não ocasionar dever de indenizar o particular que
tenha sido privado da plena exploração econômica de dada propriedade ou
atividade?
A proteção em face do efeito de borda pode determinar medidas
administrativas ambientais que gerem níveis de proteção superiores aos
limites quantitativos de áreas de preservação permanente ou mesmo de
zona de amortecimento em unidade de conservação, conforme previsto
respectivamente no Código Florestal e na Lei do Sistema Nacional de
Unidades de Conservação – SNUC. A posição que vem vigorando na
jurisprudência brasileira é pela regra da não indenização das limitações
ambientais que se traduzem como via de proteção de habitats ou ecossistemas
vulneráveis. As constrições juridicamente estabelecidas em atenção aos níveis
de vulnerabilidade ambiental afetos aos efeitos de borda não são juridicamente
compreendidas como restrições, mas sim como limitações administrativoambientais, excluindo a possibilidade de indenização. O Superior Tribunal de
Justiça firmou posicionamento no sentido de que:
A restrição de uso oriunda da legislação ambiental é
limitação administrativa, diferencia-se do desapossamento
típico da desapropriação indireta e, dessa forma, não enseja
ao proprietário o direito à indenização, principalmente se o
imóvel foi adquirido após a entrada em vigência da norma
de proteção ao meio ambiente, o que fulmina qualquer
pretensão de boa-fé objetiva do atual titular do domínio23.

Especificamente em relação ao efeito de borda, dois julgados
do Superior Tribunal de Justiça se destacam. O primeiro trata da zona
de amortecimento do Parque Nacional de Jericoacoara. O STJ, no
julgamento de recurso especial (REsp 1406139/CE, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/08/2014,
22. SIQUEIRA, Gerlena Maria Santana de. Licenciamento ambiental de grandes empreendimentos: regime
jurídico e conteúdo das licenças ambientais. Curitiba: Juruá Editora, 2017, p. 89.
23. STJ - REsp 1081257/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
05/06/2018, DJe 13/06/2018.
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DJe 07/11/2016), vinculou o efeito de borda ao instituto jurídico da zona
de amortecimento, atrelando-o, portanto, ao regime da Lei n. 9.985/2000:
(...)
EFEITOS DE BORDA 6. As perturbações externas à
integridade de Unidades de Conservação consubstanciam
consequências deletérias típicas do chamado “efeito de
borda”, fenômeno que acomete sobretudo áreas protegidas
de menor extensão e perímetro mais irregular, bem como
as localizadas nas cercanias de adensamento populacional,
de atividades econômicas, com destaque para o turismo
e a agropecuária intensiva onde ocorra largo emprego de
agrotóxicos. A instituição de Zona de Amortecimento
exprime resposta minimizadora da Biologia da Conservação
e do ordenamento jurídico a tais distúrbios.
INTERESSE NITIDAMENTE FEDERAL 7. Verificase interesse nitidamente federal. A finalidade principal da
Zona de Amortecimento é minimizar impactos negativos
e efeitos de borda na própria Unidade de Conservação.
Portanto, à União, proprietária e guardiã maior da
integridade de Parque Nacional, também importa e incumbe
zelar para que se respeite a função defensiva do tampão.
Ela pode, evidentemente, delegar aos Estados e Municípios
suas atribuições de licenciamento e fiscalização, mas sem
que tal implique alterar a legitimação ativa do Ministério
Público Federal e a própria competência da Justiça Federal,
pois despropositado admitir possa a Administração Pública
manipular e selecionar, a seu bel prazer, a jurisdição que
melhor lhe convém24.
(...)

Em outro julgado, o Superior Tribunal de Justiça seguiu a mesma diretriz,
abordando o efeito de borda a partir do critério da zona de amortecimento,
firmando que:
compete ao órgão gestor federal zelar não apenas pela
salvaguarda direta da Unidade de Conservação e de tudo
o que nela se encontra ou se faz, mas também pela sua
proteção indireta, pois a ação humana ou antrópica exercida
fora das fronteiras da área é capaz, por conta dos chamados
efeitos de borda, de ameaçar sua integridade e até mesmo
existência25.

A posição desencadeada pelo STJ já refletiu e influenciou outros
Tribunais. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em diversos julgados
(v.g. AG 00123826320114050000, Desembargador Federal Francisco Wildo,
24. STJ - REsp 1406139/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 05/08/2014, DJe 07/11/2016.
25. STJ, CC 200601577464, HERMAN BENJAMIN, - PRIMEIRA SEÇÃO, 10/11/2009.
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Segunda Turma, DJE - Data:31/05/2012 - Página: 395.), perfilhou a avaliação
do efeito de borda a partir do instituto da zona de amortecimento.
Não obstante seja inegável a correlação entre zona de amortecimento e
tutela em face do efeito de borda, a limitação deduzida jurisprudencialmente
está a restringir os efeitos de aplicação e diagnóstico de processos ecológicos
e da função ecológica em si. Ao interligar excessivamente o efeito de borda à
zona de amortecimento, pode-se passar a imagem de que o efeito de borda é
tutelado apenas em escala de unidades de conservação, e mais, daquelas que
possuem zona de amortecimento.
Problemas se levantam a partir daqui. A zona de amortecimento
é prevista conceitualmente na Lei n. 9.985/2000, em seu artigo 2º, inciso
XVIII, identificando-a como “o entorno de uma unidade de conservação,
onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas,
com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade”26. Já
se revela diferenciação clara de conceitos. O efeito de borda está ligado à
ecologia da paisagem com reflexos nas relações de competição e disputa entre
espécies da fauna e flora, influenciadas por fatores bióticos e abióticos27. O
efeito de borda tem em conta ambientes de transição, marcados por níveis
de vulnerabilidade mapeados em estudos específicos. Pode haver plenamente
uma zona de amortecimento sem que se tenham plena identidade para com
a área de transição própria do efeito de borda. Não se trata de institutos
coincidentes per si.
Tem-se ainda que unidades de conservação como a reserva particular
do patrimônio natural – RPPN – e a área de proteção ambiental – APA –
não possuem zona de amortecimento, embora possam estar submetidas
a impactos próprios do efeito de borda. Além disso, a gestão da zona de
amortecimento considera fatores mais amplos, como a regulação do uso de
recursos naturais e níveis de impacto antrópico sobre a unidade de conservação
propriamente dita, e não os níveis de fragilidade ou vulnerabilidade dos
estágios de transição das bordas. Isso fica claro na medida em que o artigo
25, §1º, da Lei do SNUC, prevê que “órgão responsável pela administração
da unidade estabelecerá normas específicas regulamentando a ocupação e
o uso dos recursos da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos
de uma unidade de conservação”28. A Resolução CONAMA n. 428, de 17
de dezembro de 2010, modificada pela Resolução CONAMA n. 473/2015,
caminha no mesmo sentido.
26. BRASIL. LEI Nº 9.985, DE 18 DE JULHO DE 2000. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br Acesso em: 04 mar. 2021.
27. DRAMSTAD, Wenche E.; OSLON, James D.; FORMAN, Richard T. T. Landscape ecology
principles in landscape architecture and land-use planning. Washington: Harvard University, Island
Press and the American Society of Landscape Architects, 1996.
28. BRASIL. LEI Nº 9.985, DE 18 DE JULHO DE 2000. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/l9985.htm Acesso em: 04 mar. 2021.
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O posicionamento jurisprudencial assumido pode ser criticado ainda em
outras linhas. Além de propiciar ou levar a um entendimento indevidamente
limitador do efeito de borda e da necessária adoção de mecanismos contrários
aos riscos derivados aos processos e funções ecológicas, a linha jurisprudencial
passa a impressão de que espaços ambientalmente protegidos, mas que não
sejam unidades de conservação ou mesmo sejam RPPN e APA, não teriam
permissivo legal de proteção. A linha fundamental de resguardo em face dos
riscos do efeito de borda está no zoneamento ecológico-econômico, a ser
efetivado em disposições legais federais, estaduais e municipais, inclusive pelo
Plano Diretor, no caso destes últimos. A fragmentação de ecossistemas e
perda de biodiversidade em áreas de preservação permanente, em reservas
legais florestais, em áreas verdes urbanas, está implicada diretamente por
disposições de limitação administrativa aptas a impedir proliferação lesões
ambientais que dilapidem os níveis de qualidade ambiental das bordas de
espaços ambientalmente relevantes.
Nesse sentido, é preciso remanejar o ponto de partida para a interligação
jurídica ao instituto ecológico. Ao lado do zoneamento ambiental, há instituto
outro de extrema relevância para alcance da proteção em face dos riscos de
vulnerabilidade a que as bordas de habitats e ecossistema estão submetidas.
Trata-se da avaliação ambiental estratégica, que possui amplo peso de
planejamento na Europa, mas ainda está a germinar na legislação brasileira.
A avaliação ambiental estratégica pode ser concebida como “metodologia
voltada para identificar a influência que determinada atividade poderá exercer
sobre o ambiente biogeofísico, econômico e social, de maneira a se apontar
a viabilidade ambiental da atividade ou não, visando aumentar os impactos
positivos e diminuir os impactos negativos”29. O espaço urbano e rural, como
espaços de definição antrópica ou sua influência, são produtos sociais, ou
quando muito, produtos naturais socialmente implicados em influência direta
ou indireta. Conectar âmbitos de influência e implicação tanto biótica quanto
abiótica permite estabelecer escudos de proteção para resguardo das bordas
e, por decorrência, do núcleo ambiental por elas circundado.
Controlar os níveis de influência é tarefa implicada de análise técnica
ambiental, o que inclui gestão e avaliação. Inserir estudos ambientais e,
portanto, a avaliação de alternativa locacional de empreendimentos e
atividades, na dinâmica de análise estratégica, significa fomentar a integração
normativa e administrativa ambientais, o propósito de sustentabilidade,
subsidiar processos administrativos decisórios com bases técnicas a partir de
exposição de potencialidades positivas, riscos e reveses, além de estimular
uma cultura ambiental positiva tanto em termos de cidadania quanto em
29. AHMED, Flávio Villela; OKADA, Denise Setsuko. Avaliação ambiental estratégica na
perspectiva da gestão do uso e ocupação do solo urbano. SOUZA, Maria Cláudia da Silva
Antunes de. (org.). Avaliação ambiental estratégica: reflexos na gestão ambiental portuária Brasil e
Espanha. Belo Horizonte: Editora Vorto, p. 33-56, 2017, p 39. .
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termos de gestão pública. Nesse sentido, também se posicionam Ahmed e
Okada, enfatizando ainda que sua adoção “permite que a análise e a avaliação
de alternativas estratégicas sejam realizadas no momento de elaboração de
políticas, planos e programas”30.
Abordando o tema em perspectiva de direito comparado, encaixa-se na
ocasião a ponderação de finalidade expressada por Jesús Conde Antequera.
O autor, analisando o marco normativo da avaliação ambiental estratégica
na Espanha em combinação com as competências constitucionais atribuídas
às Comunidades Autônomas para gestão em matéria de proteção ao meio
ambiente, expõe que:
la jurisprudencia constitucional ha interpretado ampliamente
esta competencia estatal para el dictado de la legislación
básica en materia ambiental, incluyendo en este concepto
de legislación básica, ‘toda la normativa que se considere
indispensable para la protección del medio ambiente’ (STC
149/1991, de 4 de julio), con el único límite de que no
suponga un vaciamiento de las competencias autonómicas
(STC 102/1995, de 26 de junio). Además, las Comunidades
Autónomas, han extendido el ejercicio de sus competencias
ambientales previendo generalizadamente tal competencia
en materia ambiental en los correspondientes estatutos de
Autonomía y desarrollando ampliamente una normativa
ambiental propia con base en esa facultad de dictar ‘normas
adicionales de protección’ y, por otro lado, con amparo
en otros títulos competenciales constitucionales muy
ligados al medio ambiente que les atribuye el artículo 148
(ordenación del territorio, urbanismo, agricultura, caza y
pesca, aprovechamientos fluviales, montes, etc.)31.

O diagnóstico do efeito de borda está assim ligado a uma dimensão
concreta de níveis de transição, expressão de endemismo, articulação entre
populações em seus diversos patamares de combinação positiva, negativa
e neutra, além de avaliação de influência de fatores antrópicos e abióticos.
Reduzir a perspectiva ao caráter territorial da zona de amortecimento é
perdurar no erro empreendido no cenário nacional de avaliar o micro sem
integrá-lo ao macro, sem estabelecer uma aferição holística dos arranjos
ambientais e ecossistêmicos.

30. AHMED, Flávio Villela; OKADA, Denise Setsuko. Avaliação ambiental estratégica na
perspectiva da gestão do uso e ocupação do solo urbano. SOUZA, Maria Cláudia da Silva
Antunes de. (org.). Avaliação ambiental estratégica: reflexos na gestão ambiental portuária Brasil e
Espanha. Belo Horizonte: Editora Vorto, p. 33-56, 2017, p 43.
31. ANTEQUERA, Jesús Conde. La evaluación ambiental de planes y programas como técnica de
protección ambiental en España: especial referencia a la evaluación del planeamiento portuario.
SOUZA, Maria Cláudia da Silva Antunes de. (org.). Avaliação ambiental estratégica: reflexos na
gestão ambiental portuária Brasil e Espanha. Belo Horizonte: Editora Vorto, p. 207-233, 2017,
p. 214.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A proteção constitucional estabelecida no artigo 225 determina a tutela
de processos ecológicos essenciais e provimento do manejo ecológico das
espécies e ecossistemas. A construção constitucional implica não somente
efetivação da proteção, mas também uma avaliação integrada e holística dos
processos ecológicos em suas dimensões integradas na escala organizacional
ecológica. Em derivação, a expressão da ecologia da paisagem e da ecologia
da conservação irão se agregar em caráter interdisciplinar para propiciar
enquadramentos jurídicos de áreas ambientalmente relevantes que exigem
níveis especiais de proteção.
Nesse quadrante, a proteção de ecossistemas e habitats, mesmo que
já postos em fragmentação, exige que as normas jurídicas e, principalmente
sua aplicação, considerem a organização do território de forma integrada à
gestão ambiental de riscos e ambientes. Em especial, assume relevância o
zoneamento ecológico-econômico, como instrumento da Política Nacional
do Meio Ambiente, apto a identificar, diagnosticar, mapear, projetar e guiar a
implantação planos, obras e atividades públicas e privadas, além de estabelecer
medidas e padrões de proteção ambiental destinados a assegurar a qualidade
ambiental, os recursos hídricos e do solo e a conservação da biodiversidade,
garantindo o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida
da população.
O licenciamento ambiental, não obstante toda a sua relevância, não
pode ser visualizado como padrão de gestão e organização do território em
face de intervenções antrópicas e também de sujeições de vulnerabilidade,
por fatores bióticos e abióticos, de habitats e ecossistemas. O licenciamento
ainda conserva seu caráter insular, concentrado em um empreendimento ou
atividade, ao que precisa se articular com programas de gestão que sigam
diretrizes mais amplas e marcadas pelo teor holístico ecológico.
A proteção e o desenho de gestão do efeito de borda, principalmente
de modo a guarnecer a tutela da biodiversidade e dos processos ecológicos
que lhe são afetos em dinâmicas de transição de paisagem demanda uma
maior articulação entre o Direito e a Ecologia. Além de suscetibilidade ou
fragilidade, seja no suporte, seja na resistência ou resiliência, o efeito de borda
é representativo do quadro potencial de degradação do meio ambiente, com
abertura de espaço para ciclos prejudiciais no próprio equilíbrio trófico. A
comunidade ecológica, compreendida na qualidade de populações integradas
em fluxo pulsante em dado habitat ou ecossistema, demanda uma atenção
normativa para o resguardo de degradação a que se encontra o ambiente
sujeito pelo nível de debilidade das áreas de transição.
A relevância da tematização jurídica do efeito de borda não é somente
afeta, portanto, aos processos ecológicos, mas também à prevenção e
precaução, evitando a própria ocorrência do dano ambiental quanto a

ALEXANDRE BURMANN
PAULO DE BESSA ANTUNES

553

degradações ambientais sequenciais que são apuradas quando a área de
borda recai em um nível de debilidade que projeta alterações prejudiciais e
mesmo nocivas no ambiente, como ocorre com a desertificação. A atuação de
resguardo em face do efeito de borda atende ao foco prioritário de atuação do
Direito Ambiental, afinal, “as agressões ao ambiente, uma vez consumadas,
são, normalmente, de reparação difícil, incerta e custosa”32.
Embora a relevância destacada no âmbito jurídico-normativo como
bem a ser protegido, as decisões judiciais, principalmente quando se busca
referência em julgados do Superior Tribunal de Justiça, projetam em redução
a proteção do efeito de borda, restringindo-o e quase o assimilando às zonas
de amortecimento das unidades de conservação, a regulamentação de uso
e limitação de impacto nas áreas vulneráveis das bordas possui autonomia
e diferenciação em relação às zonas de amortecimento. Além disso, o
regramento normativo que baliza o uso da propriedade33 e a limitação de
exercício de empreendimentos e atividades é qualificada juridicamente
como limitação administrativa, não sujeitando o Estado a indenizar quem
quer que seja pelo especial regime protetivo a que se encontra sujeita a área
ambientalmente protegida.
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CAPÍTULO

28

O requisito da adicionalidade no
pagamento por serviços ambientais
MARCIA SILVA STANTON

INTRODUÇÃO
O Brasil parece ter finalmente despertado para o uso de instrumentos
econômicos para a proteção ambiental. Embora já estivessem previstos
na Política Nacional de Meio Ambiente, seu uso sempre foi insignificante.
Com o advento da lei no. 12.651 de 2012 que dispõe sobre a proteção da
vegetação nativa, mais conhecida como o novo Código Florestal, foi inserido
um capítulo dedicado ao tema prevendo o uso de diversos instrumentos
econômicos. Dentre estes instrumentos, a grande novidade foi o Pagamento
por Serviços Ambientais, previsto no inciso I do art. 411.
O Pagamento por Serviços Ambientais é uma ferramenta que oferece
um incentivo positivo a todo aquele que promove a recuperação, manutenção
ou incremento de um serviço ecossistêmico2. Desta forma, seu objetivo
primordial é a conservação, melhoria ou recuperação dos ecossistemas que
fornecem bens e serviços fundamentais para a manutenção e qualidade de
vida, chamados de serviços ecossistêmicos. O surgimento do Pagamento por
Serviços Ambientais no rol de políticas ambientais se deve, incialmente, à
tentativa de comunicar o valor e a escassez dos serviços ecossistêmicos, até
então percebidos como ilimitados pelo público em geral e sujeitos a uma
superexploração ou subprodução3. A Avaliação Ecossistêmica do Milênio foi
um marco na conscientização sobre as pressões sofridas pelos ecossistemas e a
1.
2.
3.

BRASIL. LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm Acesso em: 04 mar. 2021.
WUNDER, Sven. Payments for environmental services: some nuts and bolts. Occasional Paper nº 42.
Jakarta: CIFOR, 2005. p. 03.
GÓMEZ-BAGGETHUN, Erik et al. The history of ecosystem services in economic theory
and practice: From early notions to markets and payments schemes. Ecological Economics, vol.
69, p. 1209-1218, 2009. p. 1209.
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importância de seus serviços na qualidade de vida4. Desde então, foi crescente
o uso do PSA como uma ferramenta para internalizar as externalidades
positivas5, por meio do uso de um instrumento econômico6.
Os instrumentos econômicos se referem àqueles que buscam induzir
um comportamento desejado pela cobrança de um preço ou oferecimento de
um prêmio. A Organização para cooperação e desenvolvimento econômico
(OCDE) classifica os instrumentos econômicos em: tributos e preços
públicos; subsídios e isenções fiscais; permissões transacionáveis; depósito
retorno e iniciativas voluntárias7. Nusdeo divide os instrumentos econômicos
para a proteção ambiental em duas categorias: instrumentos precificados
e de mercado8. É nos instrumentos precificados que a autora insere os
tributos, preços públicos, subsídios e o pagamento por serviços ambientais9.
Os instrumentos de mercado, a seu turno, estabelecem direitos de emissão
de poluentes que são transacionados em mercados, o que pressupõe o
estabelecimento de um teto e de um comercio entre os agentes10.
Feitos estes esclarecimentos iniciais, cumpre destacar que o PSA não
tem nos mercados a sua única fonte de financiamento e, quando presentes,
normalmente não se identificam mercados maduros, mas sim estruturas
dependentes de forte intervenção regulatória que os induza11. Esta observação
ganha relevância quando se discute se o requisito da adicionalidade exigido
nos mercados de carbono é essencial em esquemas de PSA de maneira
geral, e quais os seus parâmetros. A questão da adicionalidade foi enfrentada
quando da edição do novo Código Florestal e muito debatida durante a
tramitação do Projeto de Lei que instituiu a Política Nacional de Pagamento
por Serviços Ambientais aprovado no Congresso Nacional no final de 2020
MEA - Millennium Ecossystem Assessment. Ecosystem and human well-being: a framework for
assessment. Washington: Island Press, 2003.
5. Externalidades positivas são os benefícios produzidos de forma gratuita, sem que haja uma
retribuição por esta atividade àquele responsável pela sua produção. Esta situação, definida
pelos economistas como uma falha de mercado, ocorre na produção de serviços ecossistêmicos
devido à sua natureza de bens públicos de uso não rival e não exclusivo (MOTTA, Ronaldo
Seroa da. Economia Ambiental. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2008. p.183).
6. ENGEL, Stefanie et al. Designing payments for environmental services in theory and practice:
An overview of the issues. Ecological Economics, vol. 65, p. 663-674, 2008.
7. OECD- Organization for Economic Co-operation and Development. Policy Instruments for the
Environment: Database 2017. November, 2017. Disponível em: https://www.oecd.org. Acesso
em: 19 nov. 2020.
8. NUSDEO, Ana Maria. Pagamento por serviços ambientais: sustentabilidade e disciplina jurídica. São
Paulo: Atlas, 2012. p. 101.
9. NUSDEO, Ana Maria. Pagamento por serviços ambientais: sustentabilidade e disciplina jurídica. São
Paulo: Atlas, 2012. p. 102.
10. NUSDEO, Ana Maria. Pagamento por serviços ambientais: sustentabilidade e disciplina jurídica. São
Paulo: Atlas, 2012. p. 104.
11. NUSDEO, Ana Maria. Pagamento por serviços ambientais: sustentabilidade e disciplina jurídica. São
Paulo: Atlas, 2012. p. 70.
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e transformado na Lei nº. 14.119/202112. A fim de esclarecer conceitos, é
imperioso que se parta da análise das principais características de um PSA,
sua função e objetivos.

1 O PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS
O PSA é um instrumento que busca recompensar todo aquele que,
em virtude de suas práticas de manejo, recupera, mantém ou incrementa a
produção de um serviço ecossistêmico. O conceito mais popularizado foi
apresentado por Sven Wunder que define o PSA como “uma transação
voluntária onde um serviço ambiental bem definido é comprado por, pelo
menos, um comprador de, pelo menos, um provedor, sob a condição de que
o provedor garanta a provisão deste serviço”13. No conceito apresentado por
Wunder e acolhido pela maior parte dos doutrinadores, percebe-se a presença
de cinco elementos: i) transação voluntária, ii) serviços ambientais bem
definidos, iii) comprador, iv) vendedor e v) condicionalidade. Seu objetivo
primordial é a conservação ou recuperação dos ecossistemas que fornecem
serviços ecossistêmicos, pelo uso de um instrumento econômico.
Na esfera jurídica, o PSA encontra suporte no princípio do protetor
recebedor e na teoria da função promocional do Direito, da qual Norberto
Bobbio foi um de seus principais defensores14. Segundo esta teoria, o direito
exerce uma função repressora, mas também promocional, quando busca
induzir comportamentos socialmente desejáveis pelo oferecimento de
prêmios ou benefícios chamados de sanções positivas15.
As condutas passíveis de recebimento destes benefícios dependem da
modalidade de PSA adotada que, por sua vez, depende do serviço que se
quer proteger ou recuperar. São modalidades habitualmente desenvolvidas
as modalidades carbono, serviços hidrológicos, biodiversidade, beleza
cênica e serviços culturais16. O PSA hidrológico é normalmente utilizado
para a proteção de serviços providos por ecossistemas aquáticos, tais como
o fornecimento de água potável, o controle de erosão e assoreamento, a
filtragem natural, a recarga de aquíferos, a ciclagem hídrica etc. O PSA carbono
remunera medidas que resultem em quantidades de carbono armazenadas ou
não emitidas para a atmosfera. O PSA biodiversidade remunera atividades que
12. BRASIL. Lei no. 14.119, de 13 de janeiro de 2021. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14119.htm. Acesso em: 27 jun. 2021.
13. WUNDER, Sven. Payments for environmental services: some nuts and bolts. Occasional Paper nº 42.
Jakarta: CIFOR, 2005. p. 03.
14. BOBBIO, Norberto. Da Estrutura à função: novos estudos de teoria do direito. Barueri: Manole,
2007.
15. BOBBIO, Norberto. Da Estrutura à função: novos estudos de teoria do direito. Barueri: Manole,
2007, p. 30-32.
16. GUEDES, Fátima B.; SEEHUSEN, Susan E. Pagamento por Serviços Ambientais na Mata Atlântica:
lições aprendidas e desafios. 2ª. ed. Brasília: MMA, 2012. p. 19.
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resultem na proteção de espécies ou habitats e o PSA beleza cênica remunera
a manutenção de paisagens naturais. O PSA de serviços culturais remunera a
proteção de ecossistemas e espécies que satisfaçam as necessidades espirituais,
psicológicas e estéticas17.
Dentre os incentivos normalmente oferecidos em programas de PSA,
encontram-se benefícios financeiros e não financeiros. O pacote de benefícios
normalmente envolve uma quantia em dinheiro, assistência técnica e extensão
rural, insumos e equipamentos, crédito facilitado, treinamento ou qualquer
outro incentivo que tenha valor no contexto em que o serviço ambiental
está sendo remunerado18. Alguns dos incentivos não financeiros ofertados,
como é o caso do treinamento, assistência técnica e extensão rural, têm o
potencial de gerar impacto social e ganhos que vão muito além do serviço
ecossistêmico que se quer garantir, pois a capacitação dos provedores de
serviços é um ganho permanente. Também existem referências a ganhos
intangíveis associados aos projetos, tais como, a sensação de reconhecimento
por um esforço conservacionista, o amadurecimento institucional por meio
de arranjos público-privados19 e o ganho de credibilidade e confiança no
modelo de justiça por parte da comunidade20.
O comprador será aquele que tenha interesse no fornecimento do
serviço ambiental em questão, podendo ser tanto pessoa física, como pessoa
jurídica, de direito público ou privado21. Todo aquele que se beneficia de um
serviço ambiental é um potencial comprador, mas é difícil encontrar atores
privados dispostos a comprar serviços ambientais, em virtude da característica
de bem público de uso não rival e não exclusivo atribuída à maior parte dos
serviços ecossistêmicos22. Nestas circunstâncias, são mais comuns arranjos
financiados com recursos públicos, em que o Estado remunera o serviço
em benefício de toda a sociedade23. Estes recursos públicos podem advir
17. GUEDES, Fátima B.; SEEHUSEN, Susan E. Pagamento por Serviços Ambientais na Mata Atlântica:
lições aprendidas e desafios. 2ª. ed. Brasília: MMA, 2012. p. 19.
18. STANTON, Marcia (Org.). Manual de apoio à atuação do Ministério Público: pagamento por
serviços ambientais [recurso eletrônico]. Porto Alegre:Andrefc.com Assessoria e Consultoria
em Projetos, 2015. p. 67. Disponível em: http://conservacao.mpambiental.org. Acesso em: 19
nov. 2020.
19. STANTON, Marcia; TEJEIRO, Guillermo. Sistemas Estaduais de Pagamento por Serviços Ambientais:
Diagnóstico, lições aprendidas e desafios para a futura legislação. São Paulo: Instituto o Direito
por um Planeta Verde, 2014, p. 103 e 108.
20. LIMA, Andrea de; STANTON, Marcia. Instrumentos Econômicos para a conservação da natureza:
Trajetória Projeto Oásis Brumadinho. Curitiba: Fundação Grupo Boticário de Proteção à
Natureza, 2019. p. 35.
21. ENGEL, Stefanie et al. Designing payments for environmental services in theory and practice:
An overview of the issues. Ecological Economics, vol. 65, p. 663-674, 2009, p 666.
22. O sequestro de carbono é um exemplo de serviço ecossistêmico de uso não rival e não
exclusivo, mas o serviço de água de melhor qualidade pode ser rival no consumo (Engel,
S., Pagiola, S., Wunder, S. Designing payments for environmental services in theory and in
practice: An overview of the issues. Ecological Economics, 65, p. 663-674, 2009, p. 665-666).
23. WUNDER, Sven. Payments for environmental services: some nuts and bolts. Occasional Paper nº 42.
Jakarta: CIFOR, 2005. p. 08.
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de recursos orçamentários, da cobrança pelo uso ou exploração de recursos
ambientais ou de doações24.
Por último, o financiamento pode advir de mercados de ativos
ambientais cuja demanda nasce a partir de medidas que imponham limites de
uso dos recursos naturais ou de poluição aos agentes regulados, possibilitando
a transação de unidades que ficaram abaixo destes limites, estimulando,
assim, a busca pela maior eficiência no cumprimento de suas metas. Estes
instrumentos de mercado são denominados de teto e comércio, ou cap and
trade na língua inglesa25.

2 OS MERCADOS DE ATIVOS AMBIENTAIS
Existem diferentes espécies de mercados de ativos ambientais, variando
conforme a mercadoria transacionada e o mecanismo de fixação de preços
e de trocas. Thompson faz uma distinção entre mercados regulatórios,
mercados de bens públicos e mercados de serviços ecossistêmicos, cada um
com funções específicas, podendo estar sobrepostas em algumas situações26.
Forest Trends classifica os tipos de mercados de serviços ambientais em três
modalidades: i) pagamentos públicos, em que instituições públicas compram
o serviço ambiental de seus provedores, utilizando-se de recursos públicos;
ii) mercados voluntários, em que agentes privados, agindo em seu benefício
e interesse, compram serviços ambientais de seus provedores e; iii) mercados
regulatórios que surgem a partir de uma norma regulatória que estabelece
limites de emissão ou de uso do recurso natural27.
Os mercados regulatórios baseiam-se na Teoria Coaseana que
defende a alocação de direitos de propriedade para resolver o problema
das externalidades28. De acordo com esta abordagem, são alocados direitos
de emissão ou uso transacionáveis, deixando que os agentes econômicos
negociem estas permissões de forma mais eficiente possível, ou seja, aqueles
agentes capazes de reduzir suas emissões ou usos abaixo do limite estabelecido
podem vender seu crédito àqueles que ultrapassaram o limite que lhes foi
imposto29.
24. NUSDEO, Ana Maria. Pagamento por serviços ambientais: sustentabilidade e disciplina jurídica. São
Paulo: Atlas, 2012, p. 59.
25. NUSDEO, Ana Maria. Pagamento por serviços ambientais: sustentabilidade e disciplina jurídica. São
Paulo: Atlas, 2012, p. 104.
26. THOMPSON, Barton H. Markets for Nature. William & Mary Environmental Law and Policy
Review, vol. 25, p. 261-316, 2000.
27. FOREST TRENDS et al. Payments for Ecosystem Services: Getting started: A Primer. Washington
DC: Harris Litho, 2008, p. 4.
28. MURADIAN, Roldan et al. Reconciling Theory and practice: an alternative conceptual
framework for understanding payments for environmental services. Ecological economics, vol. 69,
p. 1202-1208, 2010, p. 1203.
29. MOTTA, Ronaldo Seroa da. Economia Ambiental. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2008, p. 80.
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As críticas a esta abordagem estão normalmente associadas à dificuldade
no estabelecimento e na alocação inicial do teto, criação de hotspots, bem
como questões de justiça social30. Em contrapartida, ao considerar os custos
individuais de abatimento de emissão ou uso, esta abordagem é considerada
mais eficiente, mais flexível e indutora de maior inovação tecnológica, com um
custo regulatório menor31. Inobstante, o alcance e extensão destas vantagens
é controverso e demanda maiores estudos e evidências32.
Sem desconsiderar a existência de mercados de ativos ambientais nos
países desenvolvidos, Wunder entende que a noção de mercado pressupõe
a presença de diversos atores, competição e poder de escolha, o que
dificilmente ocorre na compra de serviços ambientais nos quais são mais
comuns os monopsônios33. No mesmo sentido, Salzman argumenta que,
embora os serviços ambientais possam ser negociados por mercados, são
mais comuns os esquemas de pagamento direto entre comprador e vendedor,
ou a transferência de recursos públicos, mais próxima da natureza de um
subsídio34.
Landell-Mills & Porras analisaram 287 mercados de PSA em
funcionamento em seis diferentes continentes, nos serviços de carbono,
água, biodiversidade e beleza cênica, para responder se esta ferramenta
poderia servir como uma “bala de prata” capaz de solucionar problemas
econômicos, sociais e ambientais, ou seria na verdade, “ouro de tolo”35. Foram
investigadas questões relacionadas à formação e ao funcionamento destes
mercados, custos envolvidos e, principalmente, o impacto destes mercados
no bem-estar das comunidades mais pobres, revelando que tais mercados
são multifacetados, complexos e pouco maduros36. Para as comunidades
mais pobres e vulneráveis, os desafios inerentes a estes mercados emergentes
representariam barreiras adicionais em virtude da ausência de direitos de
propriedade, poder econômico e político37.
30. PLATER, Zygmunt et al. Environmental law and policy: nature, law and society. New York:
Wolters Kluwe Law & Business, 2003. p. 712-734.
31. GOODSTEIN, Eban; Polasky, Stephen. Economics and the environment. New Jersey: John Wiley
& Sons, 2008. p. 305-306.
32. OECD. Do Economic Instruments Help de environment? The OECD Observer no. 204,
February/March 1997. Disponível em:https://oecdobserver.org. Acesso em: 19 nov. 2020.
33. WUNDER, Sven. Payments for environmental services: some nuts and bolts. Occasional Paper nº 42.
Jakarta: CIFOR, 2005. p. 05.
34. SALZMAN, James. A Field of Green? The Past and Future of Ecosystem Services. Journal of
Land Use & Environmental Law, vol. 21, p. 133-151, 2006. p. 135-136.
35. LANDELL-MILLS, Natasha: PORRAS, Ina T. Silver Bullet or Fool’s Gold? A Global Review of
Markets for Environmental Services and their Impact on the Poor. London: IIED, 2002.
36. LANDELL-MILLS, Natasha: PORRAS, Ina T. Silver Bullet or Fool’s Gold? A Global Review of
Markets for Environmental Services and their Impact on the Poor. London: IIED, 2002, p.
194-201.
37. LANDELL-MILLS, Natasha: PORRAS, Ina T. Silver Bullet or Fool’s Gold? A Global Review of
Markets for Environmental Services and their Impact on the Poor. London: IIED, 2002, p.
215-217.
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Os Estados Unidos foram pioneiros em diversas iniciativas de mercados
de ativos ambientais, tais como o comércio de emissões atmosféricas
causadoras da chuva ácida – Acid Rain Program, o comércio de compensação
de espécies e habitats, do qual são exemplos o Wetland Banks e o Conservation
Banks, e o comércio de direitos de captação de água Water Rights38 39. Segundo
Thompson, tais mercados não foram criados com o objetivo de proteger ou
conservar estes ativos, mas sim propiciar aos seus participantes o cumprimento
das normas e limites regulatórios com o menor custo possível40. Mesmo
assim, ao inserir um incentivo econômico reduzindo o custo de adequação
à norma regulatória e induzindo a diminuição no consumo, estes mercados
poderiam favorecer a conservação ambiental41.
O mercado regulatório de serviços ambientais mais desenvolvido até
o momento foi o mercado de carbono operando no âmbito da Convenção
Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que criou
mecanismos de flexibilização para o cumprimento das obrigações assumidas
pelos países signatários deste documento multilateral, por meio do Protocolo
de Quioto. Em menor escala e fora do âmbito da Convenção do Clima,
mercados voluntários de carbono operam de forma fragmentada e com
diferentes metodologias de certificação42.

3 AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS E OS MERCADOS DE CARBONO
As mudanças climáticas representam o maior desafio comum com que
a humanidade já se deparou. Uma tentativa global de lidar com este problema
foi apresentada durante a realização da Conferência Mundial Rio 92, por
meio da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima,
UNFCCC na sigla em inglês. Este documento reconheceu as mudanças
climáticas como uma preocupação mundial e a necessidade de estabilizaremse as emissões de gases de efeito estufa (GEE) em níveis seguros. Uma das
questões centrais acordadas na ocasião foi a responsabilidade comum, mas
diferenciada, dos países signatários, em virtude da qual, por suas emissões
históricas de GEE, apenas os países desenvolvidos integrantes do Anexo I
assumiriam o compromisso quantitativo de reduzir suas emissões em relação
aos níveis de 1990.
38. THOMPSON, Barton H. Markets for Nature. William & Mary Environmental Law and Policy
Review, vol. 25, p. 261-316, 2000, p. 261-262.
39. Para uma visão mais detalhada dos mercados de serviços ecossistêmicos em funcionamento
nos Estados Unidos, consultar o Atlas dos Mercados Ecossistêmicos, disponível em https://
www.forest-trends.org. Acesso em: 19 nov. 2020.
40. THOMPSON, Barton H. Markets for Nature. William & Mary Environmental Law and Policy
Review, vol. 25, p. 261-316, 2000, p. 262.
41. THOMPSON, Barton H. Markets for Nature. William & Mary Environmental Law and Policy
Review, vol. 25, p. 261-316, 2000, p. 262.
42. BAYON, Ricardo et al. Voluntary Carbon Markets: An International Business Guide to What
They Are and How They Work. London: Earthscan, 2009.
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Como produto da UNFCCC, o Protocolo de Quioto representou um
esforço pioneiro no enfrentamento das mudanças climáticas, ao estabelecer
metas de redução de emissão de GEE para os países desenvolvidos
e criar mecanismos de flexibilização para o atingimento destas metas.
Dentre os mecanismos de flexibilização, importa referir o Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo (MDL), por meio do qual os países desenvolvidos
poderiam cumprir com suas metas adquirindo créditos oriundos de
projetos realizados em países em desenvolvimento, contribuindo para o
desenvolvimento sustentável destes países e fazendo surgir um mercado de
carbono regulado43. Dentre as condições exigidas para o registro de projetos
de MDL, destacam-se a voluntariedade da participação e a demonstração
de que as reduções de emissões eram reais, mensuráveis, de longo prazo e
adicionais àquelas que ocorreriam na ausência do projeto44.
Embora as florestas sejam depósitos gigantescos, capazes tanto de
sequestrar quanto de armazenar estoques de carbono, os projetos florestais
não estavam inicialmente contemplados dentre as atividades elegíveis ao
MDL. A inserção de projetos florestais no MDL teve como principal desafio
o desenvolvimento de uma metodologia de cômputo e geração de créditos
que assegurasse que os benefícios climáticos oriundos do sequestro de
carbono fossem adicionais e permanentes, ou seja, que não fossem anulados
pela eventual perda destes estoques por desmatamento ou queimada, com
seu retorno à atmosfera45. Pela complexidade do tema, houve uma adaptação
das principais definições do MDL ao escopo florestal e a regulamentação
passou a admitir somente projetos de florestamento ou reflorestamento46.
Inobstante, as discussões para a inclusão das reduções por desmatamento
evitado na Convenção Quadro prosseguiram na construção da arquitetura
climática.

3.1 O REDD+
A discussão a respeito da redução de GEE provenientes do
desmatamento e degradação florestal surgiu no âmbito das negociações
climáticas internacionais ainda em 2003, mas foi somente em 2013, na COP19,
43. Art. 12 do Protocolo de Quioto. UNFCCC – KYOTO PROTOCOL. Disponível em: https://
unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf. Acesso em: 19 nov. 2020.
44. Art. 12, § 5º do Protocolo de Quioto. UNFCCC – KYOTO PROTOCOL. Disponível em:
https://unfccc.int. Acesso em: 19 nov. 2020.
45. MARQUES, Fabio N. de A. O MDL Florestal no Brasil: fundamentos, legado e elementos
para o futuro. FRANGETTO, Flavia et al (Org.). Legado do MDL: impactos e lições aprendidas
a partir da implementação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo no Brasil. Brasília:
IPEA, 2018. p. 131-179. p. 132.
46. MARQUES, Fabio N. de A. O MDL Florestal no Brasil: fundamentos, legado e elementos
para o futuro. FRANGETTO, Flavia et al (Org.). Legado do MDL: impactos e lições aprendidas
a partir da implementação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo no Brasil. Brasília:
IPEA, 2018. p. 131-179. p. 134.
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que as partes da UNFCCC definiram a arquitetura internacional para que os
esforços dos países em desenvolvimento neste setor fossem reconhecidos e
remunerados. O Marco de Varsóvia para REDD+ estabeleceu as principais
regras para que houvesse o pagamento por resultados nacionais de redução
de emissões de GEE provenientes do desmatamento, da conservação e
incremento dos estoques de carbono florestal e do manejo sustentável de
florestas47. O financiamento destes pagamentos advém de diversas fontes
internacionais e, para obter o reconhecimento dos seus resultados, os países
devem desenvolver uma estratégia nacional.
O Brasil estabeleceu a sua Estratégia Nacional para REDD+ no
final de 2015, sendo o primeiro país a concluir as etapas de Mensuração,
Relato e Verificação (MRV), estabelecidas pelo Marco de Varsóvia como
necessárias para a captação de recursos por seus resultados de redução de
emissões provenientes de desmatamento48. Em decorrência de todo este
processo, o Brasil também foi o primeiro país a ter sua proposta de redução
do desmatamento aprovada no programa piloto de pagamento por resultados
do Fundo Global do Clima, por reduções de GEE, obtidas no período de
2014 e 2015 no bioma Amazônia, resultando no pagamento de 96 milhões
de dólares49. Estes recursos serão inteiramente destinados ao financiamento
do Programa Floresta+, um programa de PSA lançado pelo Governo Federal
por meio da Portaria MMA no. 288, de 02 de julho de 2020, para oferecer
benefícios por práticas de melhoria, conservação ou recuperação da vegetação
nativa e para fomentar um mercado voluntário de serviços ambientais.
Com o término do segundo período de compromisso do Protocolo de
Quioto e o encerramento do MDL, as atenções se voltam para a negociação
de como deve funcionar o Acordo de Paris50. O novo acordo do clima, em
seu art. 5º, reconhece a importância das florestas na mitigação das mudanças
climáticas e o papel do REDD+ como ferramenta de pagamento por
resultados de redução de emissões e aumento dos estoques de carbono. O
§4º, do art. 6º, cria o Mecanismo de Desenvolvimento Sustentável (MDS)
para auxiliar as partes no cumprimento de suas metas de redução de GEE
e deve substituir o MDL. O REDD+ não deve ser elegível para projetos de
MDS, da mesma forma que não era elegível para projetos de MDL. Além
disso, como ressaltam Andrade e Miguez, o REDD+ trata de incentivos
positivos e não de atividades para a compensação de emissões (offset) 51.
47. UNFCCC - WARSAW FRAMEWORK FOR REDD-PLUS. Disponível em: https://unfccc.
int. Acesso em: 19 nov. 2020.
48. MMA. A Estratégia Nacional para REDD+ do Brasil, 2016. Disponível em: http://redd.mma.
gov.br/pt/estrategia-nacional-para-redd. Acesso em: 19 nov. 2020.
49. MMA. Brasil dá um grande passo na implementação de REDD+ e receberá US$ 96 milhões do GCF,
2019. Disponível em http://redd.mma.gov.br. Acesso em: 19 nov. 2020.
50. UNFCCC – PARIS AGREEMENT. Disponível em: https://unfccc.int. Acesso em: 19 nov.
2020.
51. ANDRADE, Túlio Cesar M. de A.; MIGUEZ, José Domingos G. A continuidade do MDL
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Em âmbito nacional e como decorrência do lançamento do programa
Floresta+, foi lançado o projeto Floresta+ Carbono, pela Portaria MMA no.
518, de 29 de setembro de 2020, com o objetivo de incentivar o mercado
voluntário de créditos de carbono de floresta nativa. Se o objetivo da Portaria
foi o de fomentar o mercado voluntário, não se vislumbra qualquer meta ou
incentivo capaz de induzir uma demanda. A única definição trazida pela referida
Portaria foi a de que as reduções de emissões provenientes de desmatamento
e degradação florestal não serão contabilizadas no inventário nacional de
emissões, desvinculando este mercado doméstico do sistema internacional
regulado. Desta maneira, surge a necessidade de discutirem-se critérios de
adicionalidade, eficiência e equidades para este mercado emergente.

4 ADICIONALIDADE, EFICIÊNCIA E EQUIDADE
O critério da adicionalidade foi inserido no Protocolo de Quioto
como elemento essencial em projetos de MDL, sendo um de seus requisitos
mais importantes e controvertidos. Segundo este documento multilateral,
a adicionalidade é subdividida em adicionalidade ambiental, financeira e
técnica52. Neste momento, interessa aqui discutir a adicionalidade ambiental
que, segundo o art. 12, § 5º., “c” do Protocolo, significa que o projeto é capaz
de proporcionar reduções de emissões em níveis adicionais às que teriam
ocorrido na ausência da atividade de projeto53. Neste contexto, se discute
se a adicionalidade deveria ser um requisito exigido em projetos de PSA de
maneira geral e, caso positivo, em que extensão.
Em projetos de PSA, a adicionalidade é considerada como sendo aquele
benefício adicional ao cenário sem a intervenção do projeto54. O cenário sem
a intervenção do projeto é também chamado de linha de base, e Wunder
classifica a linha base como estática, em declínio ou em ascensão55. A linha de
base estática pressupõe a provisão do serviço constante no tempo, enquanto
a linha de base em declínio pressupõe a perda na provisão dos serviços, por
sua vez, a linha de base em ascensão pressupõe a melhora na provisão do
serviço ao longo do tempo56. O autor ressalta que a adicionalidade é medida

52.
53.
54.
55.
56.

ante o Acordo de Paris e sua articulação com o MDS. FRANGETTO, Flavia et al (Org.).
Legado do MDL: impactos e lições aprendidas a partir da implementação do Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo no Brasil. Brasília: IPEA, 2018. p. 299-318. p. 312.
LIMIRO, Danielle. Créditos de carbono: Protocolo de Kyoto e Projetos de MDL. Curitiba: Juruá,
2009. p. 84.
UNFCCC – KYOTO PROTOCOL. Disponível em: https://unfccc.int. Acesso em: 19 nov.
2020.
WUNDER, Sven (Org.). Pagamento por Serviços Ambientais: perspectivas para a Amazônia Legal.
Brasília: MMA, 2008, p. 16.
WUNDER, Sven. Payments for environmental services: some nuts and bolts. Occasional Paper
nº 42. Jakarta: CIFOR, 2005, p. 9.
WUNDER, Sven. Payments for environmental services: some nuts and bolts. Occasional Paper
nº 42. Jakarta: CIFOR, 2005, p. 8-9.
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de eficiência que deve sempre ser perseguida, mas aponta a condicionalidade
como sendo elemento essencial, ou seja, que o pagamento somente ocorra
mediante a contraprestação estabelecida em contrato57.
Muradian et al ressaltam que a adicionalidade está relacionada a
critérios de equidade e eficiência e reconhecem que a maior parte dos
projetos em funcionamento nos países em desenvolvimento não atende ao
critério da adicionalidade58. Quando os recursos disponíveis são limitados, há
de se buscar o maior benefício ambiental possível, sem descuidar de critérios
de equidade, o que depende do contexto político e econômico local. Ainda
mencionam Muradian et al que o PSA pode ser tanto uma recompensa por
uma prática tradicional de conservação na Amazônia, em que não haveria a
presença da adicionalidade, quanto um incentivo para o reflorestamento na
China, por meio do MDL, em que a adicionalidade seria essencial59.
Não restam dúvidas de que a iniciativa que resultar no maior ganho
ambiental pelo mesmo valor empregado será mais eficiente do ponto de vista
econômico, daí a exigência de adicionalidade. Por outro lado, experiências
obtidas nos países em desenvolvimento demonstram o peso que a conservação
representa nos grupos mais pobres e vulneráveis60. Além disso, esquemas de
pagamento considerados injustos pela comunidade local tendem a ter menor
aceitação social e, portanto, menor chances de sucesso61.

4.1 O PSA EM ÁREAS SUJEITAS
ADMINISTRATIVA (APP, RL E AUR)

À

LIMITAÇÃO

No contexto brasileiro, as práticas de conservação, realizadas em áreas
sujeitas à limitação administrativa, como é o caso da Área de Preservação
Permanente (APP), Reserva Legal (RL) e Uso Restrito (AUR), seriam elegíveis
a um PSA ou estariam excluídas por não apresentarem adicionalidade
ambiental? Nusdeo elenca uma série de argumentos de ordem prática
que justificam a adoção de PSA nestas áreas, dentre os quais, a ausência
de efetividade de alguns instrumentos de comando e controle, além do
57. WUNDER, Sven. Payments for environmental services: some nuts and bolts. Occasional Paper
nº 42. Jakarta: CIFOR, 2005, p. 8-9.
58. MURADIAN, Roldan et al. Reconciling Theory and practice: an alternative conceptual
framework for understanding payments for environmental services. Ecological economics, vol. 69,
p. 1202-1208, 2010, p. 1204.
59. MURADIAN, Roldan et al. Reconciling Theory and practice: an alternative conceptual
framework for understanding payments for environmental services. Ecological economics, vol. 69,
p. 1202-1208, 2010, p. 1205.
60. MURADIAN, Roldan et al. Reconciling Theory and practice: an alternative conceptual
framework for understanding payments for environmental services. Ecological economics, vol. 69,
p. 1202-1208, 2010, p. 1204.
61. MURADIAN, Roldan et al. Reconciling Theory and practice: an alternative conceptual
framework for understanding payments for environmental services. Ecological economics, vol. 69,
p. 1202-1208, 2010, p. 1204.
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reconhecimento do princípio do protetor-recebedor62. Papp entende que a
busca pela maior eficiência possível não significa tornar a adicionalidade um
requisito essencial, pois tal requisito apresenta problemas de ordem técnica e
de equidade63.
Há de se considerar nesta equação a histórica dificuldade do país em
fazer cumprir o Código Florestal anterior, a mudança de paradigma operada
com o Código de 2012 e a sensação de injustiça vocalizada por muitos
proprietários rurais por suportarem, sozinhos, o custo da conservação que
a todos beneficia. Trata-se, portanto, de uma opção política que deve ser
exercida de acordo com o contexto local, em consonância com os objetivos
que se pretende alcançar e articulada com as demais políticas públicas.
Diversos estados que já possuem legislação sobre a matéria fizeram sua
opção pelo uso de PSA em APP e RL, embora tenham conferido benefícios
adicionais àqueles que já tivessem tais áreas conservadas64.
A questão da adicionalidade foi enfrentada no novo Código Florestal,
no Capítulo X que autoriza o Poder Executivo federal a instituir um programa
de pagamento ou incentivo a serviços ambientais e prevê no art. 41, § 4º.
expressamente:
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 estufa65. (grifo nosso).

A discussão sobre adicionalidade também fez parte dos debates travados
nos projetos de lei que, ao longo dos últimos anos, buscaram instituir a Política
Nacional e o Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais no
país. Embora o Projeto de Lei no. 5.487/2009 tenha propiciado discussões
valiosas e seja anterior ao PL no. 312/2015 tratando da mesma matéria, foi
o texto deste último o documento aprovado da Câmara dos Deputados em
2019 e remetido ao Senado para análise66. No texto originalmente aprovado
na Câmara, havia sido feita a opção política por vedar o uso de recursos
públicos monetários em áreas sujeitas à limitação administrativa, salvo nos
62. NUSDEO, Ana Maria. Pagamento por serviços ambientais: sustentabilidade e disciplina jurídica. São
Paulo: Atlas, 2012, p. 155.
63. PAPP, Leonardo. Direito e pagamento por serviços ambientais: fundamentos teóricos, elementos
técnicos e experiências práticas. Jaraguá do Sul: [S.n.], 2019. p. 193.
64. STANTON, Marcia; TEJEIRO, Guillermo. Sistemas Estaduais de Pagamento por Serviços Ambientais:
Diagnóstico, lições aprendidas e desafios para a futura legislação. São Paulo: Instituto o Direito
por um Planeta Verde, 2014, p.55.
65. BRASIL. LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm Acesso em: 04 mar. 2021.
66. BRASIL. Projeto de Lei no. 5028/2019 (no. Anterior: PL 312/2015). Brasília: Câmara
dos Deputados, 2020. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/
fichadetramitacao?idProposicao=946475. Acesso em: 18 dez. 2020.

ALEXANDRE BURMANN
PAULO DE BESSA ANTUNES

569

casos de bacias hidrográficas consideradas críticas para o abastecimento
público de água definidas no órgão colegiado criado pela lei.
Na ocasião, a justificativa apresentada para esta previsão legal pareceu
estar relacionada a questões de justiça e eficiência, conforme se percebe
da leitura do parecer apresentado na Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, ao justificar a redação proposta:
Assim, se todos estão sujeitos às normas de comando e
controle, na zona urbana ou rural, como justificar o pagamento
para que se cumpra a lei? Seria uma anomalia jurídica instituir a
norma e, em seguida, o Poder Público oferecer pagamento
para que a norma seja cumprida. (....) como regra geral, a
aplicação de recursos públicos em PSA deve restringir-se às situações
de adicionalidade, isto é, aos proprietários e posseiros que
conservam a vegetação nativa além do que determina a Lei
Florestal” (grifos nossos)67.

Com o encaminhamento do texto aprovado na Câmara à casa
Revisora, esta questão foi novamente debatida, resultando na alteração do
texto legislativo68. Conforme redação do Substitutivo aprovado em Plenário,
as regras atinentes à elegibilidade de imóveis privados para a provisão de
serviços ambientais foram deslocadas do capítulo que tratava da Política
Nacional para o capítulo tratando do Programa Federal. Conforme Parecer
votado em plenário, o mandato constitucional foi outorgado para a edição
de normas gerais e, como tal, seria mais adequado tratar estas regras de
exigibilidade no Programa Federal e não na Política Nacional, deixando para
os entes subnacionais regularem esta matéria conforme suas peculiaridades e
prioridades69.
Além disso, foi retirada a proibição de uso do PSA em APP e RL com
retribuição monetária. No texto final aprovado, as áreas sujeitas à limitação
administrativa situadas em bacias hidrográficas críticas para o abastecimento
de água detêm prioridade de participação no Programa Federal, e não mais
exclusividade como no texto anterior70. O parecer ao Substitutivo, aprovado
em plenário, menciona que o texto original do PL, ao vedar a possibilidade
de uso de PSA nestas áreas de APP e RL, contrariava o que dispõe o Código
Florestal na matéria, especialmente o previsto no § 4º do art. 41, além de
invalidar ou afetar de maneira negativa iniciativas subnacionais71.
67. BRASIL. Relatório da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável ao PL no. 312/2015.
Disponível em: https://www.camara.leg.br. Acesso em> 19 nov. 2020, p. 12-13.
68. BRASIL. Projeto de Lei no. 5028/2019. Brasília: Senado Federal, 2019. Disponível em: https://
www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/138725. Acesso em 19 nov. 2020.
69. BRASIL. Parecer no. 196/2020, do Plenário do Senado Federal ao PL no. 5028/2019. Disponível
em https://legis.senado.leg.br. Acesso em: 18 dez. 2020.
70. BRASIL. Parecer no. 196/2020, do Plenário do Senado Federal ao PL no. 5028/2019. Disponível
em https://legis.senado.leg.br. Acesso em: 18 dez. 2020.
71. BRASIL. Parecer no. 196/2020, do Plenário do Senado Federal ao PL no. 5028/2019. Disponível
em https://legis.senado.leg.br. Acesso em: 18 dez. 2020.
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Merece destaque o apontamento feito no referido Parecer de que deve
ser permitido ao Poder Público, motivadamente, oferecer um incentivo para o
cumprimento de obrigações já previstas em lei, pois a adicionalidade estaria
presente pela indução de um comportamento que não seria cumprido sem a
presença do incentivo72. Portanto, questões relativas ao contexto, equidade e
eficiência poderão constar do ato administrativo que motivar a instituição do
PSA. Percebe-se, aqui, um amadurecimento no debate de todas as nuances
que envolvem a questão da adicionalidade.
Não restam dúvidas de que a adicionalidade é medida de eficiência.
No entanto, o que torna um PSA eficiente? Eficiência pode prescindir de
efetividade? O princípio da eficiência é dever imposto à administração pública
no sentido de dar efetividade às suas finalidades públicas, dentre as quais se
insere a realização dos direitos fundamentais. A eficiência está intimamente
relacionada com a análise econômica do direito, mas não se pode confundi-la
com eficácia ou efetividade, sendo possível a existência de condutas eficientes,
mas desprovidas de efetividade, por não alcançarem os objetivos desejados73.
Do que se percebe que nenhuma política pública será eficiente se os seus
objetivos não estiverem muito bem definidos.
No caso do PSA, existem muitos fatores a serem considerados para
se aferir a efetividade de um projeto ou programa. Questões de equidade
e justiça social devem ser avaliadas no contexto específico, mas o peso que
devem ter quando comparados com critérios de eficiência é assunto que
ainda exige maior investigação74. Com a aprovação do PL no. 5028/19 no
Congresso Nacional, e a publicação da Lei no. 14.119/21, finalmente se tem
legislação instituindo a Política Nacional e o Programa Federal de PSA. As
atenções agora se voltam à sua regulamentação, por meio da qual se terá a
oportunidade de detalhar o seu funcionamento e aperfeiçoar o debate.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme se procurou demonstrar, o principal objetivo de um PSA
é oferecer um incentivo positivo capaz de induzir um comportamento que
proteja, recupere ou incremente a produção de um serviço ecossistêmico,
internalizando uma externalidade positiva e garantindo a continuidade no
fornecimento do serviço. Os serviços ambientais prestados podem ser tão
variáveis quanto a conservação da biodiversidade ou beleza cênica, até a
captura e armazenamento de carbono.
72. BRASIL. Parecer no. 196/2020, do Plenário do Senado Federal ao PL no. 5028/2019. Disponível
em https://legis.senado.leg.br. Acesso em: 18 dez. 2020, p. 9.
73. CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 24ª. ed. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2011.
74. PASCUAL, Unai, et al. Exploring the links between equity and efficiency in Payments for
Environmental Services: A Conceptual approach. Ecological Economics, vol. 69, 1237-1244,
2010. p. 1243.
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A transferência do incentivo ocorre sob diversas modalidades, podendo
ocorrer via mercados ou pagamentos diretos, públicos ou privados. O fato de
um PSA ser realizado por meio de mercados não significa enquadrá-lo como
uma ferramenta de mercado pois, na maior parte das vezes, estes arranjos não
apresentam os principais elementos que o caracterizam.
Os mercados, quando existentes, são pouco maduros, carecem de seus
principais elementos e princípios, sendo dependentes de forte regulamentação.
Os mais comuns e avançados estão associados à troca de bens fungíveis,
como é o caso dos GEE, funcionando no sistema cap and trade que permite
a negociação entre os agentes (offsets). Sua função principal é propiciar o
cumprimento de uma meta de forma mais eficiente. Desta maneira, embora
incentivos positivos e projetos de offset tenham muitos pontos de contato,
possuem objetivos e estrutura distintos.
O princípio da eficiência orienta a atividade privada e é imperativo
para o setor público, mas não se resume a uma análise de custo x benefício
ambiental, pois não pode prescindir de uma análise da sua eficácia. No caso
do PSA e suas múltiplas funções, a questão assume maior complexidade, uma
vez que a eficiência do programa não se reduz à análise do cumprimento
legal. Ainda que o fosse, há de se considerar se está-se diante de uma linha de
base estática, em declínio ou em ascensão. Além disso, questões de equidade
e justiça social precisam ser consideradas na implantação de um PSA, sem
perder de vista que o principal objetivo de um PSA é assegurar a produção de
serviços ambientais e não ser mais um programa de transferência de renda.
A adicionalidade exigida em mercados de carbono possui contornos
diferentes daqueles porventura exigidos em projetos de PSA. Mercados
de carbono para a redução nas emissões globais de GEE exigem metas
quantitativas, fungibilidade e qualidade dos créditos transacionados, sob pena
de comprometimento dos objetivos e da integridade ambiental dos acordos
climáticos. Em projetos de PSA, os objetivos até podem ser a redução das
emissões e captura de GEE, mas existem outros ganhos associados ao
projeto, ou mesmo intangíveis, que precisam ser contabilizados.
Uma análise de eficiência não pode ser descolada de uma análise de sua
eficácia e, para tanto, é fundamental ter-se bem claros quais os objetivos que
se quer alcançar com a medida. Agiu bem o Congresso Nacional ao permitir
o uso de PSA em áreas sujeitas a uma limitação administrativa como é o caso
da APP e RL. Na fase de regulamentação, é necessário aprofundar e qualificar
o debate, a partir dos objetivos que se pretende alcançar, a fim de propiciar
um ambiente seguro para que projetos amadureçam e se expandam. Acima
de tudo, para que esta modalidade de instrumento econômico seja capaz de
contribuir com todo o seu potencial na realização dos fins contidos no art.
225 da Constituição Federal.
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CAPÍTULO

29

A água é uma só
MÁRCIO PEREIRA

INTRODUÇÃO
A água é uma só. Essa foi a frase utilizada pela Agência Nacional de
Águas e Saneamento Básico (ANA)1, em comemoração aos seus vinte anos,
para denotar a unidade do ciclo hidrológico, enquanto sistema fechado2.
Embora em permanente mudança de estado físico, a água é sempre a mesma,
não apresentando alteração em termos de quantidade. Isso contribuiu para a
compreensão de que se trata de um recurso natural limitado3, sujeito, portanto,
a disputas em razão das múltiplas utilidades, sobretudo num cenário no qual
a demanda é maior que a oferta.
Esse cenário, sobretudo se decorrente de situações extremas, pode se
caracterizar como uma crise hídrica, o que motiva uma reflexão jurídica mais
aprofundada acerca dos efeitos de eventos críticos sobre a confiabilidade do
principal instrumento de alocação de água (outorga) e as garantias ao usuário
para manter a fruição do seu direito de acesso à água.
A despeito de ser livre para satisfazer as necessidades vitais, o direito
à água é regulado para fins de se determinar a parcela do recurso hídrico que
poderá ser alocada a diferentes atividades econômicas e sociais (irrigação,
indústria, geração de energia, lazer etc.).
Por causa das incertezas quanto à disponibilidade hídrica, sujeita
às variáveis climáticas, e a utilização dos recursos hídricos em múltiplas
1.
2.
3.

Em comemoração aos 20 anos da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).
Disponível em: https://www.gov.br/ana/pt-br Acesso em: 17 nov. 2020.
Ciclo hidrológico: “fenômeno global de circulação fechada da água entre a superfície terrestre e a atmosfera,
impulsionado fundamentalmente pela energia solar associada à gravidade e à rotação terrestre”. (Lista de
Termos para o Thesaurus de Recursos Hídricos, Anexo à Portaria ANA 149/2015).
Lei. 9.433/1997. artigo 1º., II: “Art. 1º A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes
fundamentos: (...) II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico”.
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finalidades, a gestão dos recursos hídricos tem sido desafiada a promover a
resolução de conflitos entre diversos usuários, sobretudo quando se impõe
um manejo mais eficiente em época de escassez, por meio de técnicas de
engenharia, suportadas por regulação e instrumentos legais específicos. Além
disso, a deterioração dos corpos de água pela poluição pode restringir as
aplicações múltiplas dos recursos hídricos.
Essa situação se agrava em razão de eventos hidrológicos extremos
correlacionados às mudanças climáticas. Muitos dos efeitos das mudanças
climáticas serão sentidos na forma de tensões e conflitos relacionados à
água, sobretudo nas cidades costeiras, que representam a maioria dos centros
urbanos do mundo4. O aumento da demanda por água em cidades em
crescimento exigirá uma maior eficiência na gestão hídrica.
Nesse quadro, o presente artigo aborda o direito de uso da água, que se
materializa mediante a outorga, a partir da revisão da noção de precariedade
deste ato autorizativo, da apropriação de parcela do bem público e das
garantias legais conferidas ao usuário. Em arremate, trata dos mecanismos
associados à outorga que possibilitam uma repactuação de usos, como forma
de resolução de conflitos entre os usuários, de modo a legitimar o processo de
realocação de água e a flexibilização do direito de uso dos recursos hídricos,
numa mesma bacia hidrográfica.

1 COMEÇANDO PELA ÁGUA
Não parece haver nenhuma dúvida de que a água é um bem material
essencial à vida, limitado e deve ser compartilhado por todos5. A Constituição
trata a água como um bem público da União ou do Estado6. Como se pode
facilmente notar, o legislador constituinte abraçou o conceito de que a água
é um recurso estratégico que deve ser compartilhado por toda a sociedade,
razão pela qual o classificou como um dos bens dos referidos entes públicos7.
4.
5.

6.
7.

WWC. World Water Council. Guia Comece pela Água: Incluindo a água nas agendas de ação local
para promover mudanças globais. Publicado em março de 2018 pelo Conselho Mundial da
Água. Disponível em: www.worldwatercouncil.org Acesso em: 18. nov. 2020.
O Ministério do Meio Ambiente elaborou um estudo denominado Programa Nacional de
Desenvolvimento dos Recursos Hídricos – PROÁGUA NACIONAL – Relatório Técnico
Parcial 2A, que confirma a adoção dessas mesmas ideias em organismos internacionais.
Vale reproduzir o 2º parágrafo do item 2.1 desse relatório, verbis: “Com efeito, os modernos
conceitos, reconhecidos internacionalmente para orientar a política e o gerenciamento dos
recursos hídricos, têm suas raízes na Declaração da Conferência de Dublin de 1992, evento
preparatório à Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento,
de junho de 1992, no Rio de Janeiro, que contém quatro princípios. São eles: Princípio 1. A
água doce é um recurso finito e vulnerável, essencial para manter a vida, o desenvolvimento
e o meio ambiente. (...) Princípio 4. A água tem um valor econômico em todos os seus usos
competitivos e deve ser reconhecida como um bem econômico assim como um bem social.”
Constituição, artigos 20, III, e 26, I.
A esse respeito, DOMINGUES, José Marcos. Cobrança de Água. Regime Jurídico Financeiro
dos Recursos Hídricos. Revista de Direito da Associação dos Procuradores do Novo Estado do Rio de
Janeiro – Direito Ambiental Estadual – Editora Lumen Juris – volume XXI – p. 113.
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Vale esclarecer, todavia, que o fato de a água ser um bem da União ou
dos Estados não significa que cabe exclusivamente a essas entidades estatais o
direito de uso, fruição e disposição. A água deve ser entendida como um bem
cuja fruição está disponível a todos, porém, sem pertencer individualmente
a ninguém. No leito do manancial, está afetada à sua condição natural, bem
público de uso comum do povo, gerido pelo Poder Público. Fora de seu lugar
natural, quando aplicada a uma utilização consuntiva (captação para fins de
irrigação, por exemplo), torna-se um bem móvel8, de valor econômico, cujo
uso pode ser outorgado ao privado, mediante devida cobrança financeira.
O artigo 1º da Lei 9.433/97 é expresso ao estabelecer que a água é
um bem de domínio público e um recurso natural limitado, dotado de valor
econômico9. De forma similar, o Código Civil vigente estabelece que são
públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de
direito público interno, dentre eles os rios e mares10. A água não é um bem
público de uso especial, pois não é um instrumento para a realização da
atividade estatal, tampouco é um bem dominical, uma vez que não constitui
objeto de direito real ou pessoal das pessoas jurídicas de direito público. É,
por exclusão, um bem de uso comum do povo11, uma vez que se possibilita
a sua utilização efetiva pelos membros da coletividade (destinação pública),
conforme regulação específica, que orienta a gestão desse recurso pelo Poder
Público.
Embora seja usual sustentar que os bens de uso comum do povo são
inalienáveis e não são passíveis de apropriação pelo indivíduo, não se pode
desconsiderar a realidade do ordenamento jurídico positivado. O Código Civil
menciona que os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial
são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei
determinar12. No mesmo sentido, a Lei 9.433/1997 dispõe expressamente
sobre a possibilidade de uso de parcela da água (bem móvel), o que, no
caso de usos consuntivos (que retira parcela de água do manancial), resulta
materialmente numa apropriação13.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Sobre o tema, consultar: GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direto das Águas: disciplina
jurídica das águas doces. São Paulo: Atlas, 2001, p. 28/29.
Artigo 1º, I e II.
Artigo 98 e 99, I.
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Editora Lumen Juris:
21º edição, 2009, p. 1078 a 1080; MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito
Administrativo. 15ª edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014, p. 385.
Artigo 100.
Artigo 12, incisos I e II. Veja-se os comentários de Carvalho Filho: “É comum, ouvir-se que
os bens públicos têm como característica a inalienabilidade. Na verdade, porém, a afirmação
não resulta de análise precisa do tema. Se é certo que, em algumas situações especiais, os
bens públicos não podem ser alienados, não é menos certo que, na maioria das vezes, podem
ser alteradas tais situações de modo a tornar possível a alienação. (...) O novo Código Civil
disciplinou a matéria com maior precisão e exatamente nos termos que deduzimos acima.
No art. 100, dispõe o novo diploma: ‘Os bens públicos de uso comum do povo e os de
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O recurso (afetado à sua condição natural) é, em regra, um bem do
povo, de uso comum, a ser compartilhado sem ser apropriado por ninguém.
Não obstante, também é fato que, em situações especiais, esse bem pode ser
utilizado por um ente privado, como nas hipóteses de consumo humano ou
de insumo a um novo bem a ser produzido. Essa exceção à regra é possível,
nos termos da lei, porque há um interesse público e coletivo de flexibilização
do conceito de inalienabilidade desse bem. É do interesse da sociedade que
cada cidadão possa matar sua sede e um indivíduo possa se apropriar de
parcela da água disponível para produzir outros bens também necessários à
coletividade14. Portanto, o Código Civil e a Lei 9.433/1997 fundamentam o
uso dos recursos hídricos por usuários.
Nesse contexto, a outorga, instrumento da Política Nacional de
Recursos Hídricos (PNRH)15, visa assegurar o controle quantitativo e
qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso e ela16.
Coerentemente, a lei condiciona a outorga às prioridades de uso estabelecidas
nos planos de recursos hídricos e à observância da classe em que o corpo de
água está enquadrado17. Ou seja, a outorga não pode ser dissociada da gestão
da bacia hidrográfica como um todo, nem do planejamento de uso das águas
da bacia conforme deliberado pelo respectivo Comitê ao definir o respectivo
Plano de Recursos Hídricos. O instrumento permite um controle dos usos
das águas e da forma como afetam sua qualidade e quantidade, de modo a
conciliar as múltiplas demandas de uso e manter a destinação pública desse
bem de uso comum do povo.

14.

15.
16.
17.

uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei
determinar’. (...) Emana de tais preceitos que a regra é a alienabilidade na forma em que a lei
dispuser a respeito, atribuindo-se a inalienabilidade somente nos casos do art. 100, e assim
mesmo enquanto perdurar a situação específica que envolve os bens”. (CARVALHO FILHO,
José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Editora Lumen Juris: 21º edição, 2009, p. 1084
a 1085. No mesmo sentido, Moreira Neto arremata: “Em princípio, todos os bens públicos são
indisponíveis. Todavia, há exceções. (...) A alienação de bens públicos, conforme, aliás, dispõe
o Código Civil, no seu art. 100, só pode ser feita ‘nos casos e na forma que a lei prescrever”
(MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 15ª edição. Rio de
Janeiro: Editora Forense, 2014, p. 385-387).
Seguindo essa lógica, e embora a Lei 9.433/97 reforce que a outorga não importa em alienação
das águas, mas simples atribuição do direito de uso, o artigo 12 da mencionada Lei permite a
(i) “captação de parcela da água existente em um corpo de água para consumo final, inclusive
abastecimento público, ou insumo de processo produtivo”, (ii) e a “extração de água de aquífero
subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo”. Portanto, a própria Lei
9.433/1997 permite a “apropriação” da água na exata medida da parcela que é outorgado a um
particular o direito de uso de recurso hídrico (BRASIL. LEI Nº 9.433, DE 8 DE JANEIRO
DE 1997. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9433.htm Acesso em:
04 mar. 2021).
Lei 9.433/97, artigo 5º, III.
Lei 9.433/97, artigo 11.
Lei 9.433/97, artigo 13, e Resolução CNRH 16/2001, artigo 12.
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2 GESTÃO DO USO DE RECURSO HÍDRICO
De forma a dar a necessária uniformidade para as ações administrativas
dos titulares de corpos de água, a Constituição conferiu à União a competência
exclusiva para se estabelecer um Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos (SINGREH) e definir critérios de outorga de direitos de
seu uso18, o que foi feito por meio da instituição da PNRH.
Mesmo antes da Constituição em vigor, alguns estados já dispunham
sobre o uso de águas do seu domínio. Após 1988, as referidas unidades
da federação passaram a disciplinar o gerenciamento administrativo de
seus recursos hídricos, expedindo as necessárias normas para exercer
essa competência19. A atual organização dos entes públicos responsáveis
pelo gerenciamento dos recursos hídricos (água como bem econômico,
utilitário, passível de uso para abastecimento público, rural, industrial etc.)
tem fundamento em uma arquitetura político-administrativa de abrangência
nacional, que foi replicada pela maioria dos Estados.
Esse domínio administrativo implica o poder-dever de zelar pelos
recursos hídricos, ou seja, as águas nas suas distintas expressões e significados
para os seres humanos e para o ambiente onde ocorrem e interagem. Esse
poder-dever requer a gestão do uso das águas, bem como a sua conservação
em quantidade e qualidade para o atendimento das várias finalidades a que se
prestam.
Também foi atribuída à União a competência privativa para legislar
sobre água (recurso natural, descompromissado de qualquer uso), porém, é
permitida, mediante lei complementar, a atribuição de competência legislativa
aos Estados sobre questões específicas20. Dessa maneira, cabe privativamente
à União criar o direito sobre águas, o que abrange: domínio de álveos e
margens, aluvião, avulsão, álveo abandonado, retorno das águas do leito
anterior, mudança de curso, direito dos ribeirinhos, direito de acesso à água
pelo privado, inalienabilidade das águas, desvio das correntes, dentre várias
outras disposições contidas no Código Civil21 e no Código de Águas22, além
da PNRH.
Em suma, e no que é de interesse do presente trabalho, a União tem
competência para criar a outorga para o direito de uso de recursos hídricos,
18. Artigo 21, inciso XIX: “instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e
definir critérios de outorga de direitos de seu uso”.
19. A propósito, os fundamentos das políticas de recursos hídricos hoje em vigor no Brasil
inspiraram-se no modelo francês, cujo Estado é unitário e não federativo. No modelo francês,
os recursos hídricos pertencem ao Estado Francês e encontram-se adstritos a uma única
legislação.
20. Constituição, artigo 22, IV, e parágrafo único.
21. Lei 10.406/2002.
22. Decreto 24.643/1934.
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quando legisla privativamente, e para editar normas administrativas sobre as
águas do seu domínio. É vedado aos Estados criar o direito sobre águas,
salvo se autorizado por lei complementar. Porém, as unidades federadas
dispõem de competência para editar normas administrativas sobre águas do
seu domínio, até porque possuem poder de polícia administrativa sobre seus
bens (autotuleta)23. Com efeito, se só a União pode instituir, mediante lei
federal, o regime de outorga, os Estados, por meio de lei estadual, podem
regular a gestão das águas sob seu domínio, notadamente tratando sobre a
disponibilidade hídrica e o gerenciamento dos usos outorgados.
É importante ter clareza sobre esses conceitos, uma vez que, no que
diz respeito ao direito de uso de recurso hídrico, o usuário tem a sua fruição
condicionada pela regulação hídrica, federal ou estadual, a depender do
domínio do manancial acessado. É com base nessa regulação que o órgão
gestor de recursos hídricos e demais entes que compõem o SINGREH
arbitram ou promovem a resolução de conflitos envolvendo usuários, com
diferentes interesses econômicos e sociais.

3 DISPONIBILIDADE HÍDRICA
Um aproveitamento mais sustentável, equitativo e eficiente de recursos
hídricos passa por uma boa gestão, amparada, entre outros fatores, por
instrumentos que legitimam a alocação de água entre usuários numa mesma
bacia hidrográfica, como é o caso do plano de recursos hídricos24 e da outorga
do direito de uso de recursos hídricos25.
A PNRH trouxe importantes fundamentos que direcionam a aplicação
desses instrumentos. Tendo a bacia hidrográfica como unidade territorial, a
gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das
águas, regra esta que é excepcionada em situações de escassez, na qual o uso
prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de
animais26.
Por autorizar o uso de recurso hídrico, a outorga tem especial interesse
à discussão proposta no presente artigo, uma vez que é por meio deste ato
administrativo que se disciplina o acesso à água e suas garantias, sempre
23. POMPEU, Cid Tomanik. Os Aspectos Constitucionais. Direito de águas no Brasil. Parte I, 2. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 42 a 66.
24. Lei 9.433/1997, artigos 5º, I, 6º, 7º, V e IX, e 8º. O plano de recursos hídricos deve ser elaborado
por bacia hidrográfica, além por Estado e para o país. No seu conteúdo mínimo, fixado por
lei, exige-se a apresentação das medidas, programas e projetos a serem desenvolvidos para o
atendimento das metas previstas, bem como diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso dos
recursos hídricos.
25. Lei 9.433/1997, artigos 5º., III.
26. Artigo 1o., II, IV e V. BRASIL. LEI Nº 9.433, DE 8 DE JANEIRO DE 1997. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9433.htm Acesso em: 04 mar. 2021.
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observados os usos prioritários e múltiplos, como dispõem os artigos 11 e
13 do PNRH.
Para operacionalizá-la, os critérios gerais foram estabelecidos pelo
Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), por meio da Resolução
16/2001. A rigor, é preciso estimar as disponibilidades hídricas em determinada
bacia hidrográfica e, por meio de critérios técnicos, verificar a possibilidade de
se atender às demandas dos diversos usuários da água, considerados os efeitos
das respectivas intervenções autorizadas em relação ao corpo hídrico27.
Para a aplicação do instrumento de outorga é importante, portanto,
o conhecimento das vazões mínimas de referência dos cursos de água
(disponibilidade hídrica), pois a alocação dos recursos hídricos disponíveis
(outorgáveis) entre os diversos usuários deve ser feita com uma garantia de
manutenção de fluxo residual nos cursos de água28.
De modo geral, o conceito de disponibilidade hídrica está relacionado à
quantidade da oferta natural que pode ser utilizada para determinada atividade
ou finalidade de uso, considerados aspectos legais e outorgas de direito de uso
já concedidas. Deduzem-se, portanto, da oferta hídrica de uma determinada
bacia hidrográfica, as restrições legais de uso, as quais são estabelecidas em
função do regime de estiagem e do comprometimento da oferta, obtendo-se,
assim, as disponibilidades hídricas para novas outorgas. Dada a variabilidade
das vazões ao longo do tempo, a vazão mínima de referência é um valor
superestimado para caracterização da disponibilidade hídrica29.

27. Resolução CNRH 16/2001, artigo 1º., § 2º.
28. Artigo 2º., I e IV. BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. RESOLUÇÃO Nº 129, DE 29 DE
JUNHO DE 2011. Disponível em: http://www.lex.com.br. Acesso em: o4 mar. 2021.
29. O conceito de oferta hídrica está relacionado à ocorrência da água em regime natural, ou seja, à
capacidade de “produção” de água de uma determinada bacia. Ao se avaliar a oferta hídrica de
uma bacia hidrográfica, fica mais coerente selecionar as vazões mais baixas, próximas a 100%
de permanência no tempo, representativas dos valores mínimos das vazões de estiagens. Temse assim uma garantia de que a vazão selecionada estaria ocorrendo na maior parte do tempo,
indicando uma capacidade de produção firme do manancial. No Brasil, têm sido comumente
utilizadas as vazões da curva de permanência Q90 e Q95, respectivamente calculadas como
aquelas que são superadas em 90% e 95% do tempo (Manual de Outorga ANA, disponível
em https://www.ana.gov.br/todos-os-documentos-do-portal/documentos-sre/manual-deoutorga.pdf, acesso em 18.11.2020). Uma outra forma de se obter uma vazão indicativa do
regime de estiagem está baseada na análise estatística das amostras dos mínimos valores anuais
médios semanais (7 dias de duração), isto é, a adoção da vazão mínima de 7 dias de duração
e 10 anos de período de retorno, referenciada como Q7,10 (Estado de Minas Gerais adota
essa metodologia - Portaria IGAM 48/2019). O conceito estatístico de 10 anos de período
de retorno significa que a vazão calculada tem uma probabilidade de 10% de ocorrer em ano
qualquer, sendo assim uma vazão crítica o suficiente para balizar o limite inferior da oferta
hídrica de uma bacia hidrográfica (PINHEIRO, Mário Cicarelli. A Gestão do Uso Múltiplo
da Água e a Resiliência dos Sistemas Hidroenergéticos. NERY, Eduardo (org.). Resiliência de
Sistemas Eletronergéticos. 1ª. ed., Rio de Janeiro: Interciência, 2019: Capítulo 12, p. 250 a 290).
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4 TRAGÉDIA DO USO DOS BENS COMUNS
A água é bem de domínio público e a outorga não implica a alienação
parcial das águas, que são inalienáveis, mas o simples direito de seu uso (PNRH,
artigos 1º. I, 18). Dada a sua natureza de bem de uso comum (Código Civil
de 2002, artigo 99, I), se não houver regulação sobre a alocação dos recursos
hídricos para usos múltiplos, certamente ocorrerão os efeitos da “tragédia
do uso dos bens comuns”30, com o esgotamento do recurso natural pela sua
superexploração. Conforme didaticamente exposto por Jerson Kelman31:
De igual maneira, se não houvesse garantia de disponibilidade
hídrica, ninguém construiria uma hidroelétrica ou
implantaria uma área irrigada, apenas para ver, alguns anos
depois, a ‘fonte secar’, devido ao consumo da água por um
novo empreendimento localizado a montante (rio acima,
em direção à nascente).

Cabe, portanto, ao Poder Público32 assegurar que a utilização desse bem
público se faça em linha com os objetivos da Política Nacional de Recursos
Hídricos, entre eles, o de assegurar à atual e às futuras gerações a necessária
disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos
usos (art. 2º., I).
Não obstante, associadas à atual prática de alocação de água, centrada no
instrumento de outorga, que disciplina in concreto o acesso à água com base na
garantia de disponibilidade hídrica (vazão de referência), existem experiências
diferenciadas resultantes de mecanismos de regulação e resolução de conflitos
que podem contribuir para o incremento da disponibilidade hídrica em bacias
em situação crítica ou de escassez.

30. A tragédia dos comuns (também denominada tragédia dos bens comuns) é uma situação
em que indivíduos agindo de forma independente e racionalmente de acordo com seus
próprios interesses comportam-se em contrariedade aos melhores interesses de uma
comunidade, esgotando algum recurso comum. A hipótese levantada pela “tragédia dos
comuns” declara que o livre acesso e a demanda irrestrita de um recurso finito terminam
por condenar estruturalmente o recurso por conta de sua superexploração. Este conceito,
que é antigo, foi popularizado pelo ecologista Garrett Hardin no ensaio “The Tragedy of the
Commons”, publicado em 1968 na revista Science (HARDIN, Garrett. “The Tragedy of the
Commons”. Science, vol. 162, No. 3859 (13 de dezembro de 1968), pp. 1243-1248.
31. KELMAN, Jerson. Desafios do regulador. Rio de Janeiro: Synergia:CEE/FGV, 2009, p. 5/6.
32. A Constituição de 1988 criou a dupla dominialidade das águas, ao conferir seu domínio
à União e aos Estados (artigos 20 e 26). Dessa dominialidade decorre a competência para
gerenciar os recursos hídricos (partilhada entre União e Estados), o que, porém, não se
confunde com a competência de legislar concorrentemente sobre o controle de poluição
(artigo 24), nem com o exercício da competência comum (artigo 23). Além disso, de forma a
dar a necessária uniformidade para as ações administrativas dos titulares de corpos de água,
a Constituição conferiu à União a competência exclusiva para se estabelecer um Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direitos de
seu uso (artigo 21).
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5 RESILIÊNCIA HÍDRICA
A outorga é o principal instrumento legal que confere ao usuário o
direito de acesso aos recursos hídricos. Tal instrumento, porém, é limitado no
que diz respeito à garantia ou confiabilidade do sistema de alocação hídrica.
À medida que a bacia se torna mais pressionada, o usuário se torna mais
suscetível a restrições em sua outorga, uma vez que o efetivo acesso à água
estará sujeito às variações de vazões, cuja ocorrência é aleatória.
Como exemplo disso, em Minas Gerais, o Conselho Estadual de
Recursos Hídricos, por meio da Deliberação Normativa 49/2015, estabeleceu
diretriz e critérios gerais para a definição de situação crítica de escassez hídrica
e estado de restrição de uso de recursos hídricos superficiais nas porções
hidrográficas no estado de Minas Gerais. Portanto, criaram-se mecanismos
regulatórios para enfretamento da crise hídrica, o que permite ao órgão
gestor declarar situação crítica de escassez e, por meio desta, impor condições
especiais de uso de recursos hídricos, inclusive a redução do volume diário outorgado
de 20% (usos prioritários) a 50% (outras finalidades) (artigos 8, IV e V, 10 e
12).
Se, por um lado, essa solução representa uma garantia mínima ao
usuário, na medida em que permite uma fruição parcial da vazão de água
outorgada, lastreada em regra de redução com percentual previamente
estabelecido; por outro, o sistema de alocação de recurso hídrico se revela
em certa medida inseguro ou instável, uma vez que a outorga não é suficiente
para garantir ao usuário a fruição plena do direito de uso da água, o que traz
impactos negativos e econômicos aos investimentos, além do aumento de
conflitos entre usuários de água, entre outras situações.
Evidentemente, esse fator se torna mais preocupante quando a bacia
hidrográfica apresenta vulnerabilidades, isto é, está sujeita a condições
determinadas por fatores ou processos físicos, sociais, econômicos e
ambientais que aumentam a susceptibilidade ao impacto de ameaças, seja um
evento natural (como eventos climáticos severos de seca), seja uma atividade
humana (acidentes que causem degradação ambiental), que podem inclusive
comprometer a resiliência da bacia hidrográfica, como versa a Resolução
CNRH 156/2014.
A resiliência tem sido analisada primordialmente diante dos impactos
das mudanças climáticas e de eventos catastróficos (secas ou inundações)33,
bem como por força de impactos de empreendimentos em determinado
ecossistema34. A Resolução CNRH 156/2014 define resiliência como a
33. Decreto Federal 2.652/1998, que promulga a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre
Mudanças Climáticas; Lei Federal 12.187/2009, que institui a Política Nacional sobre Mudanças
do Clima.
34. Decreto 6.848/2009, o qual estabelece, para fins de definição do grau de impacto a ser
considerado no cálculo da compensação ambiental, o Índice Temporalidade (IT): O IT varia de
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“capacidade de um sistema, comunidade ou sociedade, potencialmente
expostos a ameaças, para adaptarem-se, resistindo ou modificando, com o fim
de alcançar ou manter um nível aceitável em seu funcionamento ou estrutura”
(artigo 2º., III).
A recomendação para aumentar a resiliência de sistemas hídricos tem sido
a gestão integrada, com instrumentos legais e fortalecimento institucional35, tal
como indicado pelo artigo 4º. da Resolução CNRH 156/201436.
Também, o aumento da oferta hídrica de uma bacia hidrográfica pode
ser artificialmente obtido por meio da construção de obras de infraestrutura
hídrica, como a construção de barragens de regularização de vazões de
estiagens, para formar reservatórios que armazenam as vazões das enchentes e
criam estoques de água para posterior aumento do fluxo natural nos meses de
estiagens. Assim, pode-se elevar a garantia da oferta hídrica para valores muito
maiores que as vazões de referência (disponibilidade hídrica)37.
Para viabilizar esse tipo de infraestrutura hídrica, existe, entre outros
arranjos legais, a possibilidade de celebração de contrato de rateio para obras
de uso múltiplo, com o compartilhamento de obrigações e custo por diferentes
agentes públicos ou privados beneficiários38.
Entretanto, esse tipo de iniciativa ainda carece de uma regulação mais
estruturada e envolve esforço no alinhamento de interesses entre diferentes
agentes. É preciso definir instrumentos regulatórios e contratuais para o
gerenciamento multiuso das represas e reservatórios, inclusive envolvendo
ações voluntárias entre partes interessadas. Diversas opções institucionais
podem ser consideradas: operar reservatórios com acordos de múltiplos usos;
fazer parte de um acordo que estabeleça múltiplos usos e seja gerenciado por
35.
36.

37.
38.

1 a 4 e se refere à resiliência do ambiente ou bioma em que se insere o empreendimento. Avalia a persistência dos
impactos negativos do empreendimento.
PINHEIRO, Mário Cicarelli. A Gestão do Uso Múltiplo da Água e a Resiliência dos Sistemas
Hidroenergéticos. NERY, Eduardo (org.). Resiliência de Sistemas Eletronergéticos. 1ª. ed., Rio de
Janeiro: Interciência, 2019: Capítulo 12, p. 250 a 290.
Por exemplo: em Minas Gerais, por meio do Decreto Estadual 46.711/2015, o Governo institui
Força-Tarefa em plena crise hídrica com a finalidade de planejar e articular as ações setoriais
a cargo do Estado voltadas ao gerenciamento dos recursos hídricos, bem como promover o
levantamento e a consolidação das informações, programas e projetos relacionados ao tema, de
forma a compatibilizar a demanda e a oferta do abastecimento de água potável. Por sua vez, o
Conselho Estadual de Recursos Hídricos, por meio da DN CERH 49/2015, estabeleceu diretriz
e critérios gerais para a definição de situação crítica de escassez hídrica e estada de restrição de
uso de recursos hídricos superficiais nas porções hidrográficas no Estado de Minas Gerais.
PINHEIRO, Mário Cicarelli. A Gestão do Uso Múltiplo da Água e a Resiliência dos Sistemas
Hidroenergéticos. NERY, Eduardo (org.). Resiliência de Sistemas Eletronergéticos. 1ª. ed., Rio de
Janeiro: Interciência, 2019: Capítulo 12, p. 250 a 290.
A propósito, a Lei 9.433/1997 determinou a gestão descentralizada da água por meio da criação
de comitês formados por representantes de diversas esferas da sociedade. Entre as competências
dos comitês em sua área de atuação, destaca-se a de promover o rateio de custo das obras de uso
múltiplo, de interesse comum ou coletivo (Lei 9.433/1997, art. 38, IX). Também, a alínea “d” do
inc. XI do art. 44 da mesma Lei atribui à Agência de Bacia a competência de propor ao comitê
“o rateio de custo das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo”.
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terceiros; estabelecer a prestação de serviços públicos de reservação e adução
de água bruta para atendimento aos usos múltiplos, mediante concessão39;
beneficiar-se do apoio no âmbito de um acordo, como rateio de custos de
obras de uso múltiplos.

6 SEGURANÇA HÍDRICA
A abordagem da alocação de água envolve reconhecer a necessidade de
se estabelecer um equilíbrio entre, de um lado, a garantia de segurança hídrica
aos usuários de água e, de outro, a flexibilidade concedida aos gestores da
água para responder às novas circunstâncias, sobretudo em eventos cíclicos
(estiagens) ou extremos (escassez).
Em nome do enfrentamento de uma crise hídrica, não se pode
pretender, à revelia do devido processo de alocação hídrica e das formas
reguladas de resolução de conflitos, a adoção direta do disposto no artigo 15
da PNRH, o qual estabelece a possibilidade unilateral de suspensão parcial ou
total da outorga, em definitivo ou por prazo determinado, na circunstância
de necessidade premente de água para atender a situações de calamidade,
inclusive as decorrentes de condições climáticas adversas, ou de atendimento
a usos prioritários, de interesse coletivo, para os quais não se disponha de
fontes alternativas (incisos II e V).
Logicamente, a gestão hídrica deve considerar, necessariamente,
as condições climáticas que afetam as vazões e a disponibilidade hídrica.
Ocorrendo qualquer fato da natureza que imponha ao órgão gestor de
recursos hídricos uma mudança no gerenciamento do balanço hídrico, cabível
será a suspensão da outorga. Porém, não será suspensa a outorga de um ou
outro usuário, à escolha do órgão gestor de recursos hídricos, o que resultaria
em injusto benefício aos demais. A rigor, a restrição deverá afetar o coletivo
de usuários na mesma bacia, com a adoção de regras que privilegiem os usos
prioritários, que também, a depender das circunstâncias, não estão isentos de
eventual flexibilização do direito de uso (racionamento).
A precariedade atribuída à outorga, para aqueles que a entendem
como ato administrativo de natureza jurídica de autorização, não implica a
possibilidade de sustação de seus efeitos, de forma arbitrária. Conforme bem
observou Maria Luiza Machado Granziera40:
Ainda que se outorgue o uso da água por meio de
autorização, não há como desconsiderar a natureza
contratual dessa outorga, em função da essencialidade de
certas utilizações (...) Mesmo o uso industrial de um polo
petroquímico, enseja tal dúvida.
39. Essa solução foi adotada no Estado do Espírito Santo por meio da Lei 10.143/2013 (artigo
8º).
40. GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direto das Águas: disciplina jurídica das águas doces. São
Paulo: Atlas, 2001, p. 198/200.
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Se fosse precária, em termos absolutos41, não teria sentido a legislação
estabelecer um prazo de vigência para a outorga, bem como possibilitar a sua
fixação em função da natureza e do porte do empreendimento, levando-se
em consideração, quando for o caso, o período de retorno do investimento ou a
importância social e econômica (PNRH, artigo 16, e Lei 9.984/2000, artigo
5º). Esses aspectos levaram Maria Luiza Machado Granziera à reflexão de que
“a denominação de autorização, para as outorgas, não é adequada”42.
De toda sorte, se o prazo de vigência aponta para uma estabilidade
temporal, e, apesar disso, o órgão gestor de recursos hídricos tem o poder de
revisar o uso de recursos hídricos outorgados ou ajustá-lo à disponibilidade
hídrica, na verdade, a precariedade diz respeito ao risco hidrológico43, que é um
fato aleatório da natureza, não controlado pelo órgão gestor de recursos
hídricos, o qual, no máximo, pode gerir seus efeitos por meio de instrumentos
legais para a repactuação da alocação de água e resolução de conflitos,
observado, para tanto, o devido processo legal que garante as necessárias
transparência e motivação.
De fato, a confiabilidade do suprimento de água é o elemento central
do que se constitui uma adequada alocação de recursos hídricos. Embora
exista um mínimo de confiabilidade no processo de alocação inicial, no
momento da emissão da outorga, a confiabilidade subsequente ao processo
de alocação de água na bacia não está claramente assegurada, em razão da
variável aleatória do risco hidrológico e da emissão incremental de outorgas.
Estabelecer níveis de confiabilidade como parte dos termos da outorga, ou
por meio de um plano de recursos hídricos ou outros meios de pactuação,
significa que o recurso hídrico será gerido de forma a proteger a confiabilidade
a longo prazo (segurança hídrica ao usuário).
Nesse processo, o direito ao uso de recurso hídrico existente é uma
consideração importante, uma vez que é necessário ajustar o uso presente
para racionalizar água em benefício de usos prioritários, ou, ainda, para
disponibilizar água futura para outros usos. Ao fazer ajustes nas outorgas
existentes, mediante instrumentos adequados de repactuação, é importante
levar em consideração alguns fatores, a saber44: devido processo legal, para
41. Para aqueles que entendem absoluta a precariedade, a cessão do direito de uso de recurso
hídrico de forma unilateral poderá, a depender das circunstâncias, ensejar uma indenização
em favor do particular (MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 4. Ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2000, p. 291-292).
42. GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direto das Águas: disciplina jurídica das águas doces. São
Paulo: Atlas, 2001, p. 201.
43. O risco hidrológico é um fator de repactuação no setor elétrico, com mecanismo de
compensação. A Lei 14.052/2020 estabeleceu novas condições para a repactuação do
risco hidrológico de geração de energia elétrica e determinou que a ANEEL normatize os
procedimentos necessários. No setor hídrico, a mesma lógica de repactuação pode ser adotada,
porém, com mecanismos próprios.
44. A esse respeito, cite-se por oportuna a decisão do STF que homologou acordo para ajustar a
repactuação dos usos de recursos hídricos no Rio Paraíba do Sul (Ação Cível Originária 2.550/
RJ, Ministro Relator Luiz Fux).
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se garantir transparência; equidade entre os usos existentes e os novos usos
a serem outorgados; proteção dos direitos existentes contra mudanças
arbitrárias e usos em desconformidade, com possibilidade de compensações
em certas condições ou formas de relocação da água e minimização do
custo de transação para o usuário na adoção das diferentes alternativas de
repactuação da alocação hídrica e resolução de conflitos45.

6.1 ARBITRAMENTO
Em bacias com alta criticidade por demanda de água, os Marcos
Regulatórios (método de repactuação da alocação hídrica e, ao mesmo tempo,
de resolução de conflito) são um conjunto de regras gerais sobre o uso da
água (outorga) em uma bacia, definidas pelas autoridades outorgantes com a
participação dos usuários dos recursos hídricos, a qual passa a valer como um
marco referencial de regularização dos usos da água da bacia, a partir do qual
será desenvolvida a gestão dos seus recursos hídricos.
Com base na Lei 9.433/1997, os Marcos Regulatórios (p. ex.,
Deliberação e/ou Resolução) são definidos e implementados após discussões
com os atores da bacia no âmbito do Comitê de Bacia. A partir dos Marcos
Regulatórios, a ANA e os órgãos gestores estaduais passam a compartilhar o
gerenciamento das bacias, aplicando o instrumento de outorga para fins de
alocação hídrica.
O estabelecimento de Marcos Regulatórios do Uso da Água se faz
necessário em bacias que apresentam elementos motivadores para que se
criem regras para os usos da água. Os elementos motivadores podem ser
caracterizados como conflitos instalados, em que a falta de regras pelo uso
da água tem prejudicado usos já implantados na bacia ou conflitos potenciais,
em que novos empreendimentos planejados para a bacia ocasionarão
interferências com usos já implantados e com outros empreendimentos
também planejados.
A Lei 9.433/1997 estabelece, como diretriz geral, a adequação da
gestão de recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas, demográficas,
econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do país (art. 3º, II), sendo
que os conflitos de uso de recursos hídricos serão arbitrados46 pelos órgãos
45. Lei 13.874/2019: Art. 4º É dever da administração pública e das demais entidades que se
vinculam a esta Lei, no exercício de regulamentação de norma pública pertencente à legislação
sobre a qual esta Lei versa, exceto se em estrito cumprimento a previsão explícita em lei, evitar
o abuso do poder regulatório de maneira a, indevidamente: (...) I - criar reserva de mercado
ao favorecer, na regulação, grupo econômico, ou profissional, em prejuízo dos demais
concorrentes (...) V - aumentar os custos de transação sem demonstração de benefícios.
46. Com relação à competência das agências para arbitrar conflitos entre os usuários por ela
regulados, o STF já decidiu pela sua constitucionalidade (ADI 2.095, Rio Grande Do Sul,
Relatora Ministra Carmen Lúcia. Acórdão, por unanimidade, em 11.10.2019). Não se
confunde, porém, com arbitragem, que é um método de resolução de conflitos, regulado por
lei específica.
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que integram o SINGREH (art. 32, II). Portanto, o Marco Regulatório é o
resultado desse processo de arbitramento, no qual devem ser considerados
os usos múltiplos das águas e, em situação de escassez, os usos prioritários.
Peculiaridades de ordem hidrológica (quando incertezas colocam em
risco os usos múltiplos), especificidades dos usos (quando há a necessidade
de regras locais para a convivência entre usuários) ou o caráter administrativo
da regulação (quando se impõem integrações obrigatórias entre a União e
os Estados em função de mútuas interferências em determinada região) são
razões suficientes para a edição de um Marco Regulatório. Regiões crônicas
quanto à disponibilidade hídrica, como o semiárido brasileiro, ou em situações
de potencial conflito entre usos ocasionadas pela baixa disponibilidade ou
pela alta demanda, permanente ou temporariamente presentes, têm motivado
a definição de marcos regulatórios específicos.
Nessas situações, tal instrumento legal passa a ser o referencial para
uma regulação e planejamento mais eficazes dos usos, na medida em que fixa
regra operacional que dará lastro legal para eventuais restrições em períodos
de escassez hídrica e para a tomada de decisão no processo de alocação de
água, bem como definirá os limites da atuação dos órgãos gestores. Desse
modo, havendo regra prévia, não há espaço para arbitrariedade, devendo o
gestor garantir o atendimento aos usos múltiplos pelo maior tempo possível,
sem privilegiar um usuário em detrimento de outro.
Por exemplo, as condições de uso dos recursos hídricos (vazão média
anual outorgável, definição dos estados hidrológicos verde, amarelo e
vermelho, critérios para se avaliar a disponibilidade de água etc.) no sistema
hídrico formado pelos reservatórios Estreito e Cova da Mandioca, nos rios
Verde Pequeno e Cova da Mandioca, na bacia hidrográfica do rio Verde
Grande, nos estados de Minas Gerais e Bahia, foram reguladas pela Resolução
ANA 584/2017.
Tal marco regulatório teve como consequência prática, entre outras,
a avaliação mais rigorosa na renovação e transferência da titularidade de
outorgas de direito de uso, uma vez que passaram a considerar o histórico do
uso durante o período outorgado e o estágio de implementação do projeto,
possibilitando a destinação de excedentes a outros usuários que tiveram
seus requerimentos sobrestados por falta de oferta hídrica. O histórico de
uso dos empreendimentos como critério obrigatório de análise possibilitou
contemplar os usos que tinham sido efetivamente implantados. Além disso,
o referido marco regulatório tem sido a base para o contínuo processo de
alocação de água, o qual resultou, por exemplo, no Termo de Alocação de
Água 2020/202147.
47. Por exemplo, Termo de Alocação de Água 2020/2021. Alocação de Água do sistema hídrico
formado pelos reservatórios Estreito e Cova da Mandioca. Disponível em: https://www.gov.
br Acesso em 22 nov. 2020.
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Em suma, os marcos regulatórios são responsáveis pela legitimação de
um processo contínuo de pactuação da alocação hídrica, que pode resultar
na adoção de um ou mais Termos de Alocação de Água (Resolução ANA
46/2020). Este instrumento legal constitui ato de pactuação (e também, de
resolução de conflito), por meio do qual se estabelecem regras e condições de
uso dos recursos hídricos e de operação de reservatórios em corpos hídricos
de domínio da União, situados em sistema hídrico considerado crítico, por
um período específico. A alocação de água é discutida em reunião pública,
na qual haverá a participação obrigatória dos órgãos gestores de recursos
hídricos, dos operadores da infraestrutura hídrica, do comitê da bacia, quando
houver, e dos diretamente interessados pelos usos das águas no respectivo
sistema hídrico. Esse processo também é uma garantia à transparência do
processo de ajuste (arbitramento) da alocação hídrica, com repercussão direta
nas outorgas vigentes.

6.2 OUTORGA COLETIVA
A expressão “outorga coletiva” ou “outorga em lote” é utilizada, muitas
vezes, para se referir a um ato do órgão gestor de recursos hídricos, por meio do
qual são outorgados diversos usuários e suas respectivas utilizações dos recursos
hídricos48. Apesar de ser um único ato, a responsabilidade é individualizada,
ou seja, cada usuário relacionado é individualmente responsável pelo uso
que lhe foi outorgado. A rigor, embora seja chamada de outorga coletiva, na
verdade, trata-se apenas de um ato autorizativo no qual são individualizados
diversos usuários49. Neste caso, tornam-se possíveis os desmembramentos da
48. Não se trata de ato de outorga que abrange direito de uso múltiplo, isto é, no qual o outorgado
é responsável pela observância concomitante de todos os usos a ele outorgados (Resolução
CNRH 16/2001, artigo 4º., parágrafo único).
49. Segundo a ANA, é possível distinguir-se dois tipos de situações onde ocorrem as “outorgas
coletivas”: (i) primeira, após a realização de uma Campanha de Regularização de Uso em
determinada bacia hidrográfica, é publicada uma Resolução listando os usuários, os respectivos
empreendimentos e usos de recursos hídricos, bem como a validade das respectivas outorgas
de direito de uso de recursos hídricos. Exemplo de outorga “coletiva” pode ser verificado na
Resolução ANA 860/2011, que trata de outorgas na bacia do rio Paraíba do Sul. Em uma
mesma Resolução constam diversos usuários outorgados, que responderão individualmente
por qualquer uso indevido da sua respectiva outorga e poderão solicitar as renovações das
respectivas outorgas mediante notificação à ANA, com antecedência mínima de noventa
dias do término de sua validade; (ii) segunda, após a definição de um Marco Regulatório
ou Alocação Negociada de Água, é publicada uma resolução outorgando diversos usuários,
estando todos comprometidos com uma vazão máxima a ser utilizada. As outorgas objeto
deste tipo de resolução têm um prazo comum de vigência, com possibilidade de renegociação
anual dos percentuais de água disponíveis para cada usuário. Um exemplo desta modalidade de
“outorga coletiva” pode ser verificado na Resolução ANA 465/2011, que outorgou o direito
de uso de água a 77 usuários no entorno dos reservatórios de Estreito e Cova da Mandioca,
na bacia do rio Verde Pequeno. (ANA. Manual de Procedimentos Técnicos e Administrativos
de Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos da Agência Nacional de Águas, 2013.
Disponível em https://www.ana.gov.br/todos-os-documentos-do-portal/documentos-sre/
manual-de-outorga.pdf Acesso em 22 nov. 2020).
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outorga “em grupo” em diversas novas individuais, quando das respectivas
renovações ou solicitações de alteração ou transferência.
Na essência, a outorga de direito de uso de recurso hídrico a um
coletivo de usuários ocorre quando há compartilhamento de uma mesma
vazão outorgada por usuários, de forma solidária50. Neste caso, a outorga
coletiva, como mais razão do que a “outorga em lote”, pode ser estruturada
como uma medida de apoio à alocação de água e pressupõe a transferência
da responsabilidade gerencial da alocação hídrica para um grupo de usuários
locais, por meio de uma entidade jurídica que os represente ou por eles
contratada. O gestor de recursos hídricos se ocupará somente em assegurar
o cumprimento da outorga coletiva (vazão comum e suas condicionantes
de disponibilidade hídrica), e não do uso da água pelos usuários individuais.
Portanto, é um instrumento de alocação hídrica, que contribui na prevenção
do conflito.
Essa abordagem oferece uma oportunidade para se promover uma
cultura de conformidade entre os usuários, por meio de um autocontrole
que pode estar baseado em mecanismos contratuais, bem como oferece uma
maior flexibilidade aos usuários de água, com relação à forma que usarão o
recurso. Conquanto se observe o uso total outorgado, os usuários abrangidos
pela outorga coletiva estão livres para implementar as suas próprias medidas
de ajustes das alocações anuais e assumir diferentes riscos.
Normalmente, é aplicável a um grupo relativamente homogêneo de
usuários de água com interesse comuns, como na irrigação para assentados
num trecho da bacia que permita a definição da alocação coletiva, com
capacidade de fazer cumprir por meio de uma entidade legal que assuma a
responsabilidade gerencial e detenha a outorga em nome de um coletivo51.

6.3 OUTORGA SAZONAL
Há uma variedade de regimes hidrológicos no país. Boa parte das
regiões apresenta sazonalidade nas vazões naturais, isto é, existem épocas
específicas no ano em que as vazões são baixas (normalmente de julho a
outubro), enquanto os meses no verão apresentam vazões altas. Ou seja, em
50. À semelhança dos direitos coletivos stricto sensu (artigo 81, § único, II do CDC), segundo os
quais são classificados como direitos transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular
grupo, categoria ou classe de pessoas (determináveis, frise-se, enquanto grupo, categoria ou
classe) ligadas entre si, ou com a parte contrária, por uma relação jurídica base.
51. Em outros países, como na Costa Rica, o Ministério da Energia e do Meio Ambiente outorga
a cada Associação de Usuários de Água, as quais podem definir, entre seus membros, a forma
de distribuição da água por meio de acordos firmados em Assembleia Geral, ou por meio
de regulamento. Na França, os irrigantes podem elaborar, sob a orientação de um Órgão de
Gestão Coletiva, suas próprias regras para alocar entre si um volume de água definido, porém,
essas regras estão sujeitas à aprovação do Ministério da Ecologia, Desenvolvimento Sustentável
e Energia OECD. Water Resources Allocation: Sharing Risks and Opportunities, OECD Studies on
Water, OECD Publishing, Paris, 2015 (http://dx.doi.org/10.1787/9789264229631-en).
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grande parte do tempo os cursos de água conduzem vazões muito superiores
à vazão mínima estabelecida.
Na prática, a fixação de uma condição restritiva (vazão mínima de
referência para o ano todo, sem observância da sazonalidade) pode equivaler,
na prática, a uma indisponibilidade hídrica nas bacias, o que acaba por
inviabilizar o acesso à água, com reflexos econômicos e sociais, haja vista que
a água disponível para uso estaria comprometida pelo volume de outorgas já
concedidas ou usos prioritários.
Contudo, a vazão mínima de referência pode refletir esta característica
da sazonalidade, por meio da redefinição do critério para se calcular a
disponibilidade hídrica. A adoção de vazões sazonais (mensais) é importante,
pois passa a ser uma garantia de disponibilidade hídrica mais ajustada à
realidade do regime hidrológico (gerenciamento do risco), o que permite
ao usuário um planejamento mais adequado de seu investimento, enquanto
possibilita ao órgão gestor uma maior flexibilidade e uma efetiva otimização
do uso da água52.
Nota-se que a outorga sazonal possibilita ao órgão gestor de recursos
hídricos tornar disponível volume de água correspondente ao potencial de
regularização do curso de água, sem necessariamente implantação de uma
barragem (obra de infraestrutura hídrica, com impactos conhecidos). Desta
forma, haverá um valor maior de água disponível aos usuários, de modo a
promover o uso múltiplo, com consequências no desenvolvimento econômico
e social. Trata-se, a rigor, de um mecanismo de alocação hídrica, que pode
minimizar a ocorrência de conflitos ou eliminá-los, se existentes.

6.5 CESSÃO DE USO DOS RECURSOS HÍDRICOS
Como, por definição legal, a outorga não implica a alienação parcial
das águas, que são inalienáveis, mas o simples direito de seu uso, este, por
expressar a apropriação de um ativo (parcela de água retirada do manancial,
bem móvel), é passível de transferência a terceiro (Resolução CNRH
26/2001, artigo 2º.). Portanto, a outorga do direito de uso de recurso hídrico,
como garantia de acesso ao insumo água, muitas vezes escasso, possui valor
econômico e é transacionável.
A cessão do direito de uso de recursos hídricos é muitas vezes
confundida com a ideia de “privatização” da água, a qual ficaria sujeita
52. No rio Javaés (MT/TO), por exemplo, esta abordagem permitiu um uso mais intensivo de
irrigação de arroz por inundação nos meses de novembro a abril, com restrições nos meses
de julho a outubro. Sempre que possível a ANA procura adotar vazões sazonais, como a
Q95 de cada mês (a garantia de 95% representa um risco de 5% do tempo), como vazão de
referência, e compará-la com a demanda acumulada outorgada mês a mês (ANA. Manual
de Procedimentos Técnicos e Administrativos de Outorga de Direito de Uso de Recursos
Hídricos da Agência Nacional de Águas, 2013. Disponível em https://www.ana.gov.br Acesso
em 22 nov. 2020).
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somente a regras do mercado. Não se trata disso, ao menos no formato
jurídico aqui delimitado. A rigor, por meio da regulação dos órgãos gestores,
pode ser adotado mecanismo para a transferência da outorga ou de alocações
de água entre usuários, por meio da comercialização da cessão de direitos de
água, cujas condicionantes legais que resultam da condição de bem público
da água não sejam desconsideradas e, ao mesmo tempo, busquem satisfazer
os objetivos das políticas públicas de recursos hídricos.
Uma vez que a bacia hidrográfica esteja totalmente com a água alocada,
ou com déficit hídrico, a existência de um mecanismo de cessão negocial
de água entre usuários pode ser uma oportunidade de solução para evitar
conflitos53. No Brasil, a regulamentação do tema, certamente, daria maior
legitimidade para a dinâmica de transferência regulada do direito de uso de
recursos hídricos, considerando oferta e demanda, por prazo determinado
ou em definitivo, parcial ou totalmente, mediante a fiscalização da entidade
gestora de recursos hídricos, que se encarregaria de avaliar distorções e evitar
o comprometimento dos usos múltiplos e prioritários54.

CONSIDERAÇÃO FINAL
O direito de uso privativo da água ainda carece de aprofundamento
quanto às suas garantias e efeitos jurídicos. O presente buscou contribuir
com reflexões iniciais a respeito de seus contornos jurídicos específicos:
(a) compatibilidade com o uso múltiplo das águas e os prioritários; (b)
consentimento do órgão gestor de recursos hídricos; (c) garantias para o
exercício desse direito, como a estabilidade temporal e a disponibilidade
hídrica; (d) possibilidade de revisão do direito de uso de recursos hídricos,
para fins de ajustá-lo à disponibilidade hídrica (risco hidrológico), de forma a
proteger a confiabilidade a longo prazo (segurança hídrica ao usuário); (e) para
fins de revisão, a adoção de mecanismos de alocação hídrica ou de repactuação
de água, que contribuem para a resolução de conflitos, observado o devido
53. Na China, o Ministério de Recursos Hídricos adotou o comércio de direitos de águas como um
mecanismo para abordar a crescente escassez de suprimentos de recursos hídricos. Permitese que um titular de outorga comercialize a água outorgada e que foi economizada (práticas
eficientes). As empresas que adquirem os direitos de água são obrigadas, por exemplo, a pagar
o custo da modernização da irrigação. A água economizada por meio da eficiência é transferida
às referidas empresas por novas outorgas. Isso permitiu, no caso na Bacia do Rio Amarelo,
que a indústria tivesse acesso à água numa bacia já totalmente alocada, bem como fornecer
o capital para modernização da irrigação (OECD. Governança dos Recursos Hídricos no Brasil,
OECD Publishing, Paris. 2015, http://dx.doi.org/10.1787/9789264238169-pt Disponível
em: https://www.oecd.org Acesso em: 31 mar. 2016). Nos EUA, o Governo da Califórnia
criou um “banco da seca”, com o objetivo de comprar direito de uso da água dos agricultores
e vender para as comunidades mais necessitadas, de forma voluntária. Nesse caso, conseguiuse o equilíbrio entre oferta e demanda de água atuando pelo lado da demanda, com custo
mais baixo do que atuasse pela oferta, por meio de obras hídricas. Outro exemplo ocorre na
Austrália, na bacia do Murray-Darling (KELMAN, Jerson. Desafios do regulador. Rio de Janeiro:
Synergia:CEE/FGV, 2009, p. 91/94).
54. A esse respeito, vide o PL 1.616/2000.
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processo legal de modo a promover a equidade entre usuários, publicidade e
transparência.
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Os instrumentos de implementação
dos sistemas de logística reversa
previstos pela PNRS
MARINA DA SILVA PINTO MACIEL
BEATRIZ PAULO DE FRONTIN

INTRODUÇÃO
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (“PNRS”), instituída pela Lei
12.305/2010, estabeleceu a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida
dos produtos, a qual é o conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas
dos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e
dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos
sólidos. A responsabilidade compartilhada visa, dentre outros, promover o
aproveitamento de resíduos sólidos, reduzir a sua geração, e, portanto, mitigar
os impactos à saúde humana e qualidade ambiental (art. 30)1.
A coleta seletiva e os sistemas de logística reversa são algumas das
ferramentas previstas na lei para a implementação da responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. A logística reversa é definida
como:
um instrumento de desenvolvimento econômico e social
caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e
meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos
resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento,
em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra
destinação final ambientalmente adequada2.
1.
2.

BRASIL. LEI Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br Acesso em: 04 mar. 2021.
BRASIL. LEI Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br Acesso em: 04 mar. 2021, Art. 3, XII.
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Tem, assim, fundamento no princípio do poluidor-pagador, pois
repassa ao empreendedor os custos ambientais de suas atividades ao mesmo
tempo que afasta tal ônus da sociedade.
Os sistemas de logística reversa são implementados e operacionalizados
por meio dos seguintes instrumentos previstos na PNRS e no seu regulamento
(Decreto 7.404/2010): (i) regulamentos expedidos pelo Poder Público; (ii)
acordos setoriais; ou (iii) termos de compromisso3. Tais instrumentos podem
ter abrangência nacional, regional, estadual ou municipal, o que pode acarretar
em conflitos quando há mais de um instrumento aplicável, embora seja positiva
a possibilidade de adaptação de cada sistema às necessidades regionais. Os
detalhes de cada um desses instrumentos e as regras de prevalência no caso
de sua sobreposição são abrangidos adiante.

1 ABRANGÊNCIA DOS SISTEMAS DE LOGÍSTICA REVERSA
ESTABELECIDOS PELO ART. 33 DA PNRS
A PNRS estabelece a obrigatoriedade da estruturação e implementação
de sistemas de logística reversa para determinados produtos e a possibilidade
de estender tais sistemas para outros produtos e embalagens, por meio de
regulamento ou acordos setoriais e termos de compromisso, veja-se:
Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de
logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo
consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza
urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes de:         
I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como
outros produtos cuja embalagem, após o uso, constitua
resíduo perigoso, observadas as regras de gerenciamento
de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em
normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e
do Suasa, ou em normas técnicas;
II - pilhas e baterias;
III - pneus;
IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;
V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio
e de luz mista;
VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes.
§ 1o Na forma do disposto em regulamento ou em acordos setoriais

e termos de compromisso firmados entre o poder público e o
setor empresarial, os sistemas previstos no caput serão estendidos

a produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas
ou de vidro, e aos demais produtos e embalagens, considerando,
3.

Arts. 8º, XVI e XVIII c/c 34 da PNRS e art. 15 do Decreto 7404/2010.
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prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao
meio ambiente dos resíduos gerados. (Regulamento)
§ 2o A definição dos produtos e embalagens a que se refere
o § 1o considerará a viabilidade técnica e econômica da
logística reversa, bem como o grau e a extensão do impacto
à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados.
§ 3o Sem prejuízo de exigências específicas fixadas
em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos
órgãos do Sisnama e do SNVS, ou em acordos setoriais e
termos de compromisso firmados entre o poder público
e o setor empresarial, cabe aos fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes dos produtos a que se
referem os incisos II, III, V e VI ou dos produtos e
embalagens a que se referem os incisos I e IV do caput e
o § 1o tomar todas as medidas necessárias para assegurar a
implementação e operacionalização do sistema de logística
reversa sob seu encargo, consoante o estabelecido neste
artigo, podendo, entre outras medidas:
I - implantar procedimentos de compra de produtos ou
embalagens usados;
II - disponibilizar postos de entrega de resíduos reutilizáveis
e recicláveis;
III - atuar em parceria com cooperativas ou outras formas
de associação de catadores de materiais reutilizáveis e
recicláveis, nos casos de que trata o § 1o. (...)
§ 6o Os fabricantes e os importadores darão destinação
ambientalmente adequada aos produtos e às embalagens
reunidos ou devolvidos, sendo o rejeito encaminhado
para a disposição final ambientalmente adequada, na
forma estabelecida pelo órgão competente do Sisnama e,
se houver, pelo plano municipal de gestão integrada de
resíduos sólidos. (...)4.

Assim, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos
produtos e embalagens referidos no art. 33 da PNRS deverão estruturar e
implementar sistemas de logística reversa, mediante o retorno dos produtos e
embalagens após o seu uso pelo consumidor (art. 18 do Decreto 7.404/2010).
A logística reversa dos produtos previstos nos incisos I a IV, do art. 33,
é autoaplicável e, portanto, “não depende de nenhum regulamento, acordo
setorial e termo de compromisso (Decreto 7.404/2010), decorrendo o
dever de operacionalização da própria lei mencionada”5. Já para as lâmpadas
fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista e os produtos
eletroeletrônicos e seus componentes, a logística reversa será implementada
4.
5.

BRASIL. LEI Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br Acesso em: 04 mar. 2021.
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 21ª ed. São Paulo: Malheiros,
2013, p. 654.
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progressivamente, segundo cronograma estabelecido posteriormente6, por
força do art. 56 da PNRS.
No que diz respeito aos produtos não incluídos no rol do art. 33, em Ação
Civil Pública, ajuizada pela Associação Brasileira de Proteção do Patrimônio
Público e Privado, Cultural e dos Consumidores (“ABRAPEC”), em face da
Ford Motor Company Brasil Ltda., para que esta realizasse a logística reversa
de seus automóveis, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
(“TJDFT”) se manifestou no sentido de que não é exigida a logística reversa
para os produtos não listados no art. 33 da PNRS, mesmo aqueles que sejam
formados por alguns itens elencados no referido dispositivo, a saber:
(...) Não se pode olvidar a importância da política instituída
em 2010, com o fim precípuo de proteção ao meio
ambiente, com evidente reflexo no campo consumerista,
a fim de implantar mecanismos de logística reversa para a
indústria em geral, todavia, o rol do artigo 33 não contempla
os automóveis.
Em que pese os veículos automotores possuírem alguns dos itens
elencados no artigo 33, como baterias, pneus e óleos lubrificantes, por
exemplo, o legislador optou em não os incluir no aludido rol, não
cabendo ao Poder Judiciário fazê-lo.
Sequer o Decreto 9.177/2017, que traz o regulamento para o artigo
33 da Lei 12.305/2010, insere os automóveis na política de logística
reversa obrigatória, deixando-os à margem da legislação.
A propósito, transcrevo trecho da r. sentença, a fim de
reforçar a fundamentação até aqui exposta.
Confira-se:
O raciocínio pelo qual um automóvel deve ser considerado
não como um produto final, mas como o conjunto dos
itens que o compõem não convence, na medida em que se
considera que o legislador por certo sabe bem o que é um
carro, e se quisesse incluir esse tipo de produto no sistema
de logística reversa haveria de fazê-lo expressamente, como
o fez com outros produtos complexos mencionados no
mesmo art. 33 da Lei da Política Nacional de Resíduos
Sólidos, tais como pilhas e baterias (que
são compostas por materiais diversos), lâmpadas
fluorescentes, de vapor sódio e mercúrio (que, além dos
componentes químicos referidos na lei, são também
compostas por vidro, ferro e outros materiais), ou “produtos
eletroeletrônicos e seus componentes”. (ID 7725167)
Como o ordenamento jurídico não impõe à indústria automobilística
6.

Em 12/03/2015, foi publicado no Diário Oficial o Acordo Setorial de Lâmpadas Fluorescentes
de Vapor de Sódio e Mercúrio e de Luz Mista, que estabelece metas para a implantação com
abrangência nacional da logística reversa de lâmpadas que, após seu uso, foram descartadas
por geradores domiciliares podendo ser estendidas aos geradores não domiciliares de resíduos
mediante condições que estabelece.
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a implantação de mecanismos de logística reversa, a pretensão autoral
esbarra da ausência de lei e, assim, eventual acolhimento do pleito
pelo Judiciário seria lege ferenda, implicando ofensa ao princípio
constitucional de que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de
fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (artigo 5º, inciso II, CF)7.

Não obstante tal decisão, é necessário frisar que é possível a criação de
sistemas de logística reversa para produtos não elencados no art. 33, o que
pode ser feito por regulamento, acordo setorial ou termo de compromisso.
Este é o caso, por exemplo, do sistema de logística reversa para medicamentos
domiciliares vencidos ou em desuso, instituído pelo Decreto 10.388/2020.
Embora os medicamentos não tenham sido citados no art. 33 da PNRS,
por força do princípio do poluidor pagador e da própria responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a instituição da logística
reversa de tais produtos é plenamente possível8. Até porque o §1º do art. 33
admitiu a possibilidade dos sistemas de logística reversa serem estendidos a
outros produtos e embalagens por meio dos instrumentos previstos na lei.

2 OS INSTRUMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS SISTEMAS
DE LOGÍSTICA REVERSA PREVISTOS PELA PNRS
2.1 REGULAMENTOS EXPEDIDOS PELO PODER PÚBLICO
O regulamento que implementa sistema de logística reversa deverá
ser veiculado, por meio de decreto editado pelo Poder Executivo (art. 30 do
Decreto 7404/2010), sendo condicionado à prévia realização de análise de
viabilidade técnica e econômica do sistema proposto e de consulta pública.
É possível, assim, que sejam editados decretos a nível federal, estadual
ou até mesmo municipal. Em acórdão recente do Tribunal de Justiça do Rio
de Janeiro (“TJRJ”), decidiu-se que o estado é livre para criar obrigações
relacionadas à logística reversa, mesmo quando a legislação federal não possui
previsão específica ou idêntica, desde que estas se coadunem com os objetivos
e parâmetros fixados pela lei federal, conforme se vê:
REPRESENTAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE EM QUE SE PRETENDE A
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
DOS ARTIGOS 7º, 8º, 9º E 11, DA LEI ESTADUAL
Nº 8.151/2018, QUE “INSTITUI O SISTEMA DE
LOGÍSTICA REVERSA DE EMBALAGENS E
7.
8.

BRASIL. LEI Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br Acesso em: 04 mar. 2021.
AKAOUI, Fernando Reverendo Vidal; SOUZA, Luciano Pereira de.; LAMY, Marcelo.
Responsabilidade compartilhada na gestão de resíduos sólidos e a logística reversa de medicamentos. Revista
de Direito Ambiental, vol. 99/2020, jul-set/2020 p. 327-342.
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RESÍDUOS DE EMBALAGENS NO ÂMBITO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO”, E, POR
ARRASTAMENTO, A INCONSTITUCIONALIDADE
TOTAL DA RESOLUÇÃO SEAS Nº 13, DE 13 DE
MAIO DE 2019, QUE REGULAMENTA O ATO
DECLARATÓRIO DE EMBALAGENS – ADE
E O PLANO DE METAS E INVESTIMENTOS,
PREVISTOS NOS ARTIGOS 8º E 11 DA LEI
ESTADUAL, COM EFEITOS EX TUNC. ALEGAÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E
MATERIAL POR VIOLAÇÃO À REPARTIÇÃO
CONSTITUCIONAL
DE
COMPETÊNCIAS
LEGISLATIVAS E À NORMA GERAL INSTITUÍDA
PELA UNIÃO. PEDIDO DE LIMINAR PARA
SUSPENSÃO CAUTELAR DA EFICÁCIA DAS
NORMAS.
Não se verifica, neste momento, que as medidas adotadas
extrapolem a competência concorrente do Estado para a
matéria ou estejam em desacordo com a norma geral de
âmbito nacional. O fato de não haver previsão específica ou idêntica
na legislação federal não impede que o Estado crie novas obrigações
relacionadas à matéria de resíduos sólidos e logística reversa, desde que
estas se coadunem com os objetivos e parâmetros fixados por aquela,
a fim de promover a regulamentação no âmbito estadual de forma
adequada ao interesse regional.
Assim, com base na presunção de constitucionalidade das
leis e na ausência de comprovação do periculum in mora,
não há como conceder, por ora, a cautelar pleiteada. (...)
Vale dizer que a Lei Federal nº 12.305/2010, que estabeleceu
a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, norma geral a
que faz referência o representante, traz como um de seus nortes o
princípio do poluidor-pagador e adota o sistema de logística reversa,
como se observa do seu artigo 33. A ampliação ou especificação
de medidas que se prestem a implementar tal sistema no âmbito
regional de cada Estado é, a princípio, legítima. Além disso, as
normas impugnadas parecem estar em consonância com os princípios
da precaução e da prevenção, fundamentais para a preservação ao
meio ambiente equilibrado e também consagrados na norma geral
anteriormente referida. A propósito, confira-se a redação do
citado dispositivo legal: (...).
Pelo exposto, INDEFIRO a medida liminar pleiteada9.

Assim, os estados e os municípios podem editar regulamentos que
estabeleçam obrigações de logística reversa e mecanismos diversos para o
seu cumprimento, adaptando-se às necessidades regionais, desde que tais
normas estejam de acordo com os objetivos e parâmetros estabelecidos pela
legislação federal.
9.

TJRJ, Representação de Inconstitucionalidade nº 0019055-34.2020.8.19.0000, Relatora
Desembargadora Maria Augusta Vaz Monteiro de Figueiredo, j. 13.07.2020. (grifou-se)
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Neste contexto, a Lei Estadual 8151/2018, promulgada pelo Estado
do Rio de Janeiro que “institui o sistema de logística reversa de embalagens e
resíduos de embalagens no âmbito do estado do Rio de Janeiro”10, estabeleceu
o Ato Declaratório de Embalagens (“ADE”), por meio do qual é declarado ao
órgão gestor da Política Ambiental o quantitativo de embalagens colocadas
no mercado fluminense e o percentual efetivamente encaminhado para as
indústrias de reciclagem.
Já no Estado do Mato Grosso do Sul, o Decreto Estadual 15.340/2019
estabeleceu a realização de processo de homologação por parte da entidade
gestora para comprovação da logística reversa, o qual:
consiste na validação de documentos dos operadores
logísticos, quanto ao cumprimento das responsabilidades
perante os órgãos ambientais, bem como na auditoria de
suas instalações; e validação dos documentos emitidos
na operação de comercialização de embalagens em
geral recicláveis, garantindo a veracidade, autenticidade,
unicidade e não colidência das notas fiscais emitidas11.

No âmbito municipal, os municípios recentemente começaram a adotar
medidas para regulamentar a logística reversa. Neste contexto, o Município
de São Paulo promulgou a Lei 17.471/2020, que estabelece a obrigatoriedade
da implantação da logística reversa, e tramitam atualmente nas Câmaras de
vários municípios Projetos de Lei sobre o tema, este é o caso, por exemplo,
de Porto Alegre12 e Sorocaba13.
Interessante observar que os decretos, tal como o Decreto Estadual
15.340/2019 acima, impõem obrigações de logística reversa aos fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes de produtos que, após o
uso pelo consumidor, gerem resíduos no local de abrangência do decreto,
independentemente de as empresas estarem sediadas naquele local ou mesmo
de serem signatárias de termo de compromisso.
Além disso, o regulamento serve para impor sistema de logística reversa
a todo um setor, garantindo a isonomia na fiscalização e cumprimento das
obrigações imputadas pelo art. 33 da PNRS. No entanto, pode gerar obrigações
10. RIO DE JANEIRO. LEI Nº 8151 DE 01 DE NOVEMBRO 2018. Disponível em: http://
alerjln1.alerj.rj.gov.br Acesso em 04 mar. 2021.
11. No dia 25/11/2020, o Ministério Público do Mato Grosso do Sul intimou mais de 9 mil
empresas para que comprovem o cumprimento do Decreto Estadual 15.340/2019. Até a data
de finalização deste artigo, não havia mais informações sobre as repercussões dessa intimação.
12. “(...) quatro projetos de lei do Poder Executivo que tratam do recolhimento, armazenamento e destinação
adequada de resíduos na Capital: PLCE Nº 012/2020, que institui a Política Municipal de Logística Reversa
dos Resíduos Originários de Embalagens de Papel, Plásticas, Metálicas, de Vidro e de Multicamadas; PLE
Nº 014/2020, que dispõe sobre a Responsabilidade dos Estabelecimentos Públicos e Privados que Dispensam
Medicamentos de Uso Humano e Veterinário; PLE 015/20, que institui a Política Municipal de Logística
Reversa de Lâmpadas, Eletroeletrônicos, Pilhas e Baterias; e o PLE 016/20, que institui a Política para
Logística Reversa de Pneus”. (https://www.camarapoa.rs.gov.br/noticias/projeto-sobre-logisticareversa-e-debatido-na-camara, acessado em 21/11/2020)
13. Projeto de Lei Ordinária 383/2019.

602

ADVOCACIA AMBIENTAL
desafios e perspectivas

mais restritas e impor medidas que não condizem com a realidade do setor
regulado, já que, neste caso, não há consulta pública prévia e negociação com
o setor, tal como ocorre nos acordos setoriais e termos de compromisso.

2.2 ACORDOS SETORIAIS
Outro instrumento para a implementação da logística reversa
previsto pela PNRS é o acordo setorial, o qual se caracteriza por ser
“ato de natureza contratual firmado entre o poder público e fabricantes,
importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação
da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto”14.
O procedimento para a celebração do acordo setorial pode ser iniciado
tanto pelo Poder Público quanto pelos entes interessados, sendo que as
cooperativas ou outras formas de associações de catadores de materiais
recicláveis e entidades de representação de consumidores podem participar
(art. 20 do Decreto 7.404/2010).
Quando de iniciativa do Poder Público, o acordo setorial proposto deve
ser precedido por edital de chamamento, que deve conter as informações
listadas no art. 21 do Decreto 7.404/2010, dentre elas (i) indicação do
produto abrangido; (ii) prazo para que o setor empresarial apresente proposta
de acordo setorial; (iii) diretrizes metodológicas para avaliação dos impactos
sociais e econômicos do sistema proposto; e (iv) abrangência territorial. Assim
como acontece no regulamento, a publicação do edital de chamamento deve
ser precedida da avaliação da viabilidade técnica e econômica da implantação
da logística reversa.
As propostas serão objeto de consulta pública (art. 26 do Decreto
7404/2010), e deverão respeitar o conteúdo mínimo previsto pelo art. 23 do
Decreto 7.404/2010, dentre outros: (i) indicação do produto abrangido; (ii)
descrição das etapas do ciclo de vida em que o sistema de logística reversa se
insere; (iii) forma de operacionalização da logística reversa; (iv) possibilidade
de contratação de entidades, cooperativas ou outras formas de associação de
catadores de materiais recicláveis ou reutilizáveis, para execução das ações
propostas no sistema a ser implantado; (v) participação de órgãos públicos
nas ações propostas; (vi) metas a serem alcançadas; (vii) descrição do conjunto
de atribuições individualizadas e encadeadas dos participantes do sistema
no processo de recolhimento, armazenamento, transporte dos resíduos e
embalagens vazias; e (viii) penalidades aplicáveis no caso de descumprimento
das obrigações previstas no acordo.
Nota-se, assim, a intenção de delimitar os critérios mínimos do acordo
setorial, de modo a garantir que o sistema de logística reversa implantado
14. BRASIL. LEI Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br Acesso em: 04 mar. 2021, art. 3º, I.
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atinja o objetivo previsto na própria PNRS, bem como uma maior participação
social. A garantia de maior participação da sociedade é, inclusive, a razão pela
qual se deu, inicialmente, prioridade aos acordos setoriais.
A rigor, como se trata de ato de natureza contratual (art. 19 Decreto
7.404/2010), a lei não estabelece restrição para assinatura de mais de um
acordo entre o Poder Público e fabricantes, importadores, distribuidores
ou comerciantes dentro de um mesmo setor ou segmento econômico (por
exemplo, embalagens). O importante é que exista compatibilidade entre as
metas previstas nos diferentes acordos assinados para um mesmo setor,
ainda que apresentem diferentes formas de governança e controle do
resíduo. Assim, é possível que um mesmo tipo de produto seja contemplado
em um acordo setorial federal e também em acordo estadual e/ou municipal,
desde que sigam as regras de prevalência15.
De se frisar que, embora o Decreto 7404/2010 tenha focado no
procedimento no âmbito federal, não se vislumbram óbices para que o
mesmo procedimento seja implementado pelas autoridades correspondentes
a nível estadual e municipal. A doutrina já se posicionou neste sentido:
Nas disposições regulamentares sobre os acordos
setoriais constantes nos arts. 20 a 29, o texto assume viés
centralizador, focando apenas ações na esfera federal.
Veja se, por exemplo, que fica expresso, no § 2º do art.
20 do decreto, que os acordos setoriais iniciados pelos
fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes
serão precedidos da apresentação de proposta formal pelos
interessados ao MMA. Na sequência imediata, no art. 21,
fala-se em chamamento pelo MMA nos procedimentos de
iniciativa da União, apontando (apenas implicitamente) para
a possibilidade de procedimentos de iniciativa de outros
níveis de governo, mas nos arts. 27, 28 e 29 as referências
são apenas ao ministério
Mesmo com a redação sobre o tema no mínimo imprecisa
do decreto, acredita-se que não há impedimento para que estados
e municípios firmem esses acordos sem participação do ministério
ou do comitê orientador, uma vez que a Lei 12.035/2010 faz
referência genérica a poder público em seu art. 33. Ademais, o art.
34 da lei prevê que esses acordos podem ter abrangência nacional,
regional, estadual ou municipal. O que necessitará ser observado é o
comando legal de que os acordos setoriais (e termos de compromisso)
pactuados em âmbito nacional têm prevalência sobre os firmados em
15. “Art. 34. Os acordos setoriais ou termos de compromisso referidos no inciso IV do caput do
art. 31 e no § 1o do art. 33 podem ter abrangência nacional, regional, estadual ou municipal.
§ 1o Os acordos setoriais e termos de compromisso firmados em âmbito nacional têm
prevalência sobre os firmados em âmbito regional ou estadual, e estes sobre os firmados em
âmbito municipal.
§ 2o Na aplicação de regras concorrentes consoante o § 1o, os acordos firmados com menor
abrangência geográfica podem ampliar, mas não abrandar, as medidas de proteção ambiental
constantes nos acordos setoriais e termos de compromisso firmados com maior abrangência
geográfica”.
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âmbito regional e estadual, e estes sobre os contratados em âmbito
municipal. Os acordos com menor abrangência geográfica
podem ampliar as medidas de proteção ambiental, ou seja,
serem mais rígidos do que aqueles com maior abrangência
geográfica16.

Na prática, verifica-se que o acordo setorial foi o instrumento utilizado
majoritariamente em âmbito federal, enquanto os estados e municípios
optaram pelo regulamento ou termo de compromisso. Foram, assim,
celebrados acordos setoriais a nível federal para implementação de sistema de
logística reversa de baterias de chumbo ácido, eletroeletrônicos17, embalagens
em geral, dentre outros.

2.3 TERMOS DE COMPROMISSO
Os termos de compromisso possuem espectro de atuação mais
restrito do que os acordos setoriais, eis que se destinam exclusivamente à
criação de logística reversa em duas hipóteses: (i) quando não houver, em
uma mesma área de abrangência, acordo setorial ou regulamento específico
sobre determinado resíduo, ou (ii) para a fixação de compromissos e metas
mais exigentes que o previsto em acordo setorial ou regulamento (art. 32 do
Decreto 7.404/2010). Tem, pois, caráter residual o referido instrumento. Eles
devem ser homologados pelo órgão ambiental competente, conforme sua
abrangência territorial.
Ao contrário do disposto para os acordos setoriais, a legislação
federal não estabelece os requisitos mínimos que deverão constar no termo
de compromisso. As únicas exigências estabelecidas para os termos de
compromisso são as seguintes: (i) os compromissos e as metas assumidos
deverão ser mais exigentes do que o previsto em acordo setorial; (ii)
deverão ser avaliados pelo em até cinco anos contados da sua entrada em
vigor. Inobstante, o sistema de logística reversa proposto deve estar de acordo
com os princípios da PNRS, dentre os quais destaca-se a “cooperação entre as
diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e demais segmentos da sociedade”
(art. 6, VI da PNRS)18. Porém, a lei não impõe uma forma de cooperação,
nem uma obrigação de envolver agentes específicos.
Os termos de compromisso são, assim, utilizados para suprir a falta
de acordo setorial ou regulamento específico e servem para incrementar,
melhorar e diversificar as soluções para operacionalizar a logística reversa das
embalagens em geral.
16. ARAÚJO, Suely Mara Vaz Guimarães de; JURAS, Ilidia da Ascenção Garrido Martins.
Comentários à Lei de Resíduos Sólidos. São Paulo: Ed. Pillares, 2011. p. 235.
17. Em 13/02/2020, foi publicado o Decreto 10240/2020, que replica o conteúdo do acordo
setorial firmado em 31/10/2019.
18. SILVA FILHO, Carlos Roberto Vieira e SOLER, Fabricio. Gestão de Resíduos Sólidos. Jurídicos
Trevisan – 4ª ed. São Paulo. p. 34.
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No Estado de São Paulo, os Termos de Compromisso serviram a esse
propósito, tendo sido recebidas 186 propostas que resultaram na celebração
de 14 Termos de Compromisso e mais de 350.000 toneladas de resíduos
sendo coletados por ano. Exemplo disso é o Termo de Compromisso para a
Logística Reversa de Embalagens em Geral, celebrado entre representantes
da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, da CETESB19, da
FIESP20, do CIESP21 e da ABRELPE22, tendo abrangência restrita ao Estado
de São Paulo.
Como se trata de ato de natureza contratual (art. 3º, I), a lei não
estabelece restrição para celebração de mais de um instrumento para um
determinado setor ou segmento econômico no mesmo âmbito regional, o
que, aliás, seria até desejável para se permitir alternativas de soluções para o
destino final ambientalmente adequado dos resíduos, conforme os princípios
que regem a PNRS (art. 3º., VII, e 6º., III, V, VI, VII e IX da PNRS).
Tanto é assim que, a nível federal, recentemente foi realizada a consulta
pública de dois Termos de Compromisso, a saber: (i) Termo de Compromisso
para o aperfeiçoamento do sistema de logística reversa de latas de alumínio
para bebidas pela Portaria nº 310, de 19 de agosto de 2020, a partir da
iniciativa da Agenda de Qualidade Ambiental Urbana, por meio do Programa
Lixão Zero, lançado pelo MMA em 2019; e (ii) Termo de Compromisso
para implementação de ações voltadas à economia circular e logística reversa
de embalagens em geral, o qual foi sugerida pela iniciativa denominada
“ReCircula”23 e foi submetida a processo de consulta pública, por força da
Portaria MMA 252, de 1º de junho de 2020.
A coexistência, no mesmo nível federativo, de acordo setorial e termo
de compromisso para o mesmo setor gera, contudo, alguns questionamentos,
os quais serão avaliados a seguir.

3 REGRAS DE PREVALÊNCIA DOS ACORDOS SETORIAIS
E TERMOS DE COMPROMISSO FIRMADOS EM ÂMBITO
NACIONAL
O artigo 34 da PNRS estabelece a regra de prevalência dos acordos
setoriais e termos de compromisso firmados em âmbito nacional sobre os
firmados em âmbito regional ou estadual, e estes sobre os firmados em
âmbito municipal. Quanto ao conteúdo, os acordos firmados, com menor
19.
20.
21.
22.
23.

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo.
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo.
Centro das Indústrias do Estado de São Paulo.
Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais.
Compõem a iniciativa: AMBEV S/A, Cervejarias Kaiser Brasil S/A, HNK BR Indústria de
Bebidas Ltda., Nestlé Brasil Ltda., Recofarma Indústria do Amazonas Ltda., Tetra Pak Ltda. e
Unilever Brasil Ltda.
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abrangência geográfica, podem ampliar, mas não abrandar, as medidas de
proteção ambiental constantes nos acordos setoriais e termos de compromisso
firmados com maior abrangência geográfica. Em outras palavras, a regra é pela
prevalência dos acordos e termos firmados com os entes maiores sobre os
menores; porém, os menores prevalecerão sobre os maiores caso as medidas
de proteção ambiental sejam intensificadas.
Neste sentido é a lição de Luciano Furtado Loubet:
Portanto, percebe-se que os acordos com âmbito nacional
têm prevalência sobre os firmados em âmbito regional ou
estadual e estes sobre os de âmbito municipal. Contudo,
no que concerne à proteção ambiental, vale a regra mais
restritiva. Fazendo-se uma analogia, pode ser entendido
como a competência legislativa em matéria ambiental, em
que a União traça normas gerais, os Estados suplementam
e o Município estabelece aquelas com interesse local.
Contudo, neste caso, é expresso que prevalece a norma
mais restritiva (o que em relação à competência legislativa
não é expresso – mas decorre da interpretação sistemática
da Constituição Federal).
Assim, no que diz respeito ao funcionamento da logística
reversa, suas linhas gerais, a forma de implementação,
prevalecerá o acordo de âmbito maior (até porque, para
que haja maior praticidade para as empresas terem uma
forma só de atuação em todo o país ou estado, como
ocorre com os agrotóxicos). Mas, em relação às metas (p.
ex: percentagem de produtos a ser recolhidos), prazos (p.
ex: para implementação) e regras de proteção ambiental (p.
ex: condições de armazenamento), prevalecerá aquela mais
restritiva, seja de âmbito nacional, estadual ou municipal24.

Assim, a regra de prevalência a priori dos acordos e termos celebrados
com os entes maiores sobre os menores deve ser lida em conjunto com o
princípio adotado pela PNRS de respeito às diversidades locais e regionais
(art. 6º, IX), a fim de fomentar sistemas estaduais de logística reversa, os quais
podem considerar de forma mais efetiva às peculiaridades regionais25.

24. LOUBET, Luciano Furtado. Logística reversa (responsabilidade pós-consumo) frente ao
Direito Ambiental brasileiro. Implicações da Lei nº 12.305/2010. Revista Jus Navigandi, ISSN
1518-4862, Teresina, ano 16, n. 2802, 4 mar. 2011. Disponível em: https://jus.com.br/
artigos/18617. Acesso em: 26 nov. 2020.
25. VELÁZQUEZ, Victor Hugo Tejerina; MARCON, Victor Trevilin Benatti. Aspectos
Relevantes da Logística Reversa na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Revista de Direito
Ambiental e Sociedade, v. 7, n. 3, set./dez. 2017, p. 201-229.
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Neste contexto, para aqueles que optarem por não aderir aos acordos
setoriais já existentes, o art. 3º do Decreto 9.177/201726 e art. 1027 da Deliberação
CORI 11/2017 preveem a possibilidade de os sujeitos não signatários
firmarem termo de compromisso próprio com a União. Tal compromisso
não poderá ser menos exigente do que o acordo setorial, sobretudo no que se
refere às obrigações finalísticas (metas) (Decreto 7.404/2010).
É de se observar que os compromissos previstos no acordo setorial e
no termo de compromisso são, em grande parte, “obrigação de meio”, e não “de
fim”, sendo certo que a legislação não restringe a diversificação de soluções
e arranjos legais (meio) para o cumprimento da obrigação de implementar
sistemas de logística reversa (fim), de forma setorial, em conjunto ou, ainda,
isoladamente.
Assim, a celebração de acordos setoriais ou termos de compromisso
em âmbito estadual e municipal não altera as obrigações dos fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes de produtos e embalagens
estabelecidas a nível federal e devem ser compatíveis com os acordos setoriais
firmados com a União28.
Baseado no fato de que os termos de compromisso somente podem
estipular obrigações, prazos e metas mais exigentes do que o acordo setorial
ou regulamento, em sua manifestação sobre o termo de compromisso
sugerido pelo ReCircula, a Associação Brasileira dos Membros do Ministério
Público de Meio Ambiente (“ABRAMPA”) se manifestou no sentido de que o
art. 23 do Decreto 7.404/2010, que lista os requisitos mínimos de um acordo
setorial, seria aplicável aos termos de compromisso. Através de Nota Técnica,
a ABRAMPA sugeriu que a proposta de TC do ReCircula seja rejeitada
na íntegra, por não atender minimamente aos requisitos legais. Segundo
entendimento da ABRAMPA, todas as regras do acordo setorial e do decreto
devem ser consideradas como patamar mínimo para a implementação de um
sistema de logística reversa, sendo que o termo de compromisso proposto
pelo ReCircula não teria utilizado as referidas balizas legais.
Até a finalização deste artigo, o MMA não se pronunciou a respeito da
Nota Técnica da ABRAMPA. Tal pronunciamento será um balizador para os
próximos termos de compromisso propostos.

26. “Art. 3º Os fabricantes, os importadores, os distribuidores e os comerciantes de que trata o
art. 2º poderão firmar termo de compromisso com a União para implementação de sistema de
logística reversa próprio, nos termos do disposto na Lei 12.305, e no Decreto nº 7.404, de 23
de dezembro de 2010”.
27. “Art. 10. Os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes referidos no artigo 9º
poderão, nos termos do disposto na Lei no 12.305, de 2010, e do Decreto nº 7.404, de 2010,
firmar termo de compromisso com a União para implementação de sistema de logística reversa
próprio.”
28. Art. 11 da Deliberação CORI 11/2017.
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4 ISONOMIA
Com a implementação dos sistemas de logística reversa, começou a
haver uma crescente preocupação de garantir uma igual concorrência entre os
diversos setores e assegurar a isonomia na fiscalização e no cumprimento das
obrigações imputadas aos fabricantes, aos importadores, aos distribuidores
e aos comerciantes de produtos, seus resíduos e suas embalagens sujeitos à
logística.
De modo a assegurar tal isonomia, a Deliberação CORI 11/201729
estabeleceu o que veio a chamar de “efeito vinculante dos acordos setoriais”
a fim de sujeitar os não signatários às mesmas obrigações imputadas aos
signatários e aderentes dos acordos setoriais firmados com a União (art. 9º).
Desse modo, todos passaram a observar as mesmas regras de operacionalização,
aos prazos, às metas, ao controle e registro da operacionalização dos sistemas
de logística reversa, ao plano de comunicação, à avaliação e monitoramento
dos sistemas, às penalidades, além de obrigações específicas imputadas a
fabricantes e importadores, aos distribuidores e aos comerciantes (art. 9º,
parágrafo único).
Na sequência, a garantia da isonomia na fiscalização e no cumprimento
das obrigações entre signatários e não signatários de acordo setorial foi
reforçada e estendida para abarcar os termos de compromisso por meio do
Decreto 9.177/201730, o qual prevê em seu art. 2º que:
os fabricantes, os importadores, os distribuidores e os
comerciantes de produtos, seus resíduos e suas embalagens
aos quais se (...) não signatários de acordo setorial ou termo de
compromisso firmado com a União, são obrigados a estruturar
e implementar sistemas de logística reversa, consideradas as mesmas
obrigações imputáveis aos signatários e aos aderentes de acordo setorial
firmado com a União.

O Decreto 9.177/2017 reitera a regra de que a celebração de acordos
setoriais ou termos de compromisso em âmbito estadual, distrital ou municipal
devem ser compatíveis com as normas previstas em acordo setorial ou termo
de compromisso firmado com a União (art. 4º).
Embora a intenção da Deliberação CORI 11/2017 e do Decreto
9.177/2017 sejam louváveis em destacar a necessidade de tratamento
isonômico entre partes signatárias e não signatárias, não há qualquer
detalhamento de como se darão as ações de fiscalização e penalização dos
não signatários. Espera-se que os agentes envolvidos, inclusive normativos,
29. BRASIL. DELIBERAÇÃO No 11, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017. Disponível em:
https://www.in.gov.brAcesso em: 04 fev. 2021.
30. BRASIL. DECRETO Nº 9.177, DE 23 DE OUTUBRO DE 2017. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/d9177.htm Acesso em: 04 mar.
2021.
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consigam evoluir em estabelecer regras claras de enforcement das partes não
contratantes.
Essa discussão se torna premente diante da crítica de parte dos
estudiosos sobre o tema de que os acordos setoriais e os termos de
compromisso possuem natureza jurídica contratual. Ou seja, a adesão ou
participação nos sistemas instituídos por esses instrumentos é meramente
facultativa, já que, por se tratarem de instrumentos contratuais, não há como
afastar o princípio basilar da liberdade de contratar.
Assim, o sistema de logística reversa instituído por esses instrumentos
teria efeitos adstritos somente às partes contratantes e signatárias, não havendo
como sustentar efeitos erga omnes pretendidos pelos dispositivos acima. De
outro lado, há quem compreenda que tais institutos não são contratos, de
modo que as obrigações estabelecidas no instrumento referente ao ciclo
reverso de determinado produto valem para todos, inclusive para partes não
signatárias31.
Nesse contexto, e naquilo que não é objeto de regulação, a legislação não
restringe a diversificação de soluções e arranjos legais para o cumprimento da
obrigação de implementar sistemas de logística reversa, de forma setorial, em
conjunto ou, ainda, isoladamente. Note-se que, como a solução operacional
não foi estabelecida pela PNRS, existe abertura para o mercado criar, inovar
e oferecer novas estruturas de governança e mecanismos de conformidade
técnica e legal. Aliás, isso encontra amparo na garantia constitucional à
livre iniciativa que, dentro da ordem econômica regulada pelo art. 170 da
Constituição, adota como premissa a defesa do meio ambiente, porém,
“considerando o tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos
produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação”32.
Assim, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes
podem instituir sistema de logística reversa diverso do que aquele previsto
no acordo setorial ou termo de compromisso já celebrado com a União, no
que se referem as obrigações de meio. Frise-se, contudo, que por força dos
dispositivos acima e, especialmente do art. 32 do Decreto 7.404/2010, o termo
de compromisso não pode flexibilizar as metas previstas no acordo setorial já
vigente no âmbito nacional, de modo a criar uma vantagem competitiva, em
detrimento das empresas que assinaram o acordo setorial.
Há, contudo, certa dificuldade em comparar as metas estabelecidas no
âmbito de um termo de compromisso com aquelas de um acordo setorial
quando são estabelecidas metas com lógica, métrica e abrangência distintas.
31. VELÁZQUEZ, Victor Hugo Tejerina; MARCON, Victor Trevilin Benatti. Aspectos
Relevantes da Logística Reversa na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Revista de Direito
Ambiental e Sociedade, v. 7, n. 3, set./dez. 2017, p. 201-229.
32. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: Texto constitucional de 05 de Outubro de
1988. Brasília, 05 de Outubro de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 15 jun. 2020.
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Nestes casos, é necessária uma avaliação técnica para concluir se, de fato,
o termo de compromisso representa um compromisso isonômico com o
estipulado no acordo setorial e, portanto, não representa uma flexibilização
ou qualquer vantagem indevida ao proponente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os sistemas de logística reversa estabelecidos pela PNRS serviram para
constituir uma política pública de aproveitamento de resíduos sólidos, redução
da sua geração e mitigação dos seus impactos à saúde humana e qualidade
ambiental. Desde a promulgação da PNRS, diversos regulamentos, acordos
setoriais e termos de compromisso foram estabelecidos com abrangência
nacional, estadual e/ou municipal.
É de se observar que os compromissos previstos no acordo setorial
e no termo de compromisso são, em grande parte, “obrigação de meio”, e não
“de fim”, razão pela qual a legislação não restringe a diversificação de soluções
e arranjos legais (meio) para o cumprimento da obrigação de implementar
sistemas de logística reversa (fim), de forma setorial, em conjunto ou, ainda,
isoladamente.
Nos casos em que há diversificação de tais soluções, devem ser atendidas
as regras de prevalência entre os diferentes instrumentos previstas no art.
34 da PNRS. De acordo com tal dispositivo, a regra é pela prevalência dos
acordos e termos firmados com os entes maiores sobre os menores; porém,
os menores prevalecerão sobre os maiores caso as medidas de proteção
ambiental sejam intensificadas. Tais regras devem ser lidas em conjunto com
o princípio adotado pela PNRS de respeito às diversidades locais e regionais
(art. 6º, IX), a fim de fomentar sistemas estaduais de logística reversa, os quais
podem considerar de forma mais efetiva as peculiaridades regionais.
Por fim, com vistas a garantir uma igual concorrência entre os
diversos setores e assegurar a isonomia na fiscalização e no cumprimento das
obrigações imputadas aos fabricantes, aos importadores, aos distribuidores
e aos comerciantes de produtos, seus resíduos e suas embalagens sujeitos
à logística reversa, a Deliberação CORI 11/2017 e o Decreto 9.177/2017
estabeleceram que os não signatários dos acordos setoriais ou termos de
compromisso são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística
reversa, consideradas as mesmas obrigações imputadas aos signatários e
aderentes dos acordos setoriais firmados com a União. Embora a intenção
seja louvável em destacar a necessidade de tratamento isonômico entre partes
signatárias e não signatárias, não há qualquer detalhamento de como se darão
as ações de fiscalização e penalização dos não signatários. Espera-se que os
agentes envolvidos, inclusive normativos, consigam evoluir em estabelecer
regras claras de enforcement das partes não contratantes.
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CAPÍTULO

31

desafios na remediação de áreas
contaminadas
MARINA MONNÉ DE OLIVEIRA

INTRODUÇÃO
O solo é o substrato material da presença humana na Terra. Não só a
exploração de recursos naturais para a produção de bens necessários à vida
humana depende, invariavelmente, desse suporte, mas a própria instalação
das sociedades humanas, por meio da edificação das cidades.
A intensificação do uso do solo, com a instalação de centros urbanos
cada vez maiores e de atividades produtivas cada vez mais complexas
e de risco, gerou degradação desse atributo ambiental. O início dessa
intensificação, ocorrido na Revolução Industrial, foi marcado pela falta
de regramento específico e controle estatal sobre o uso do solo, de modo
que a degradação ocorria por toda a parte sem as devidas reparações,
compensações e penalizações. Por ser fenômeno usualmente invisível e de
efeitos não necessariamente imediatos, a contaminação de solos se perpetuou
no tempo, com a acumulação de contaminantes, movimentação das plumas e
atingimento da recursos hídricos subterrâneos ou superficiais.
Diversamente da poluição do ar e das águas, a percepção de que o
solo é também recurso limitado passou a integrar efetivamente as agendas de
proteção ambiental somente a partir da década de 1970, especialmente por
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conta de emblemáticos casos de contaminação como o Love Canal1 e Times
Beach2.
Alguns países aprovaram regulamentos, normas técnicas e legislação
voltados especificamente para a proteção do solo e a recuperação de sua
qualidade. No Brasil, o tratamento do tema é ainda incipiente, com evolução
pontual em alguns estados, como o de São Paulo, cuja experiência será usada
como referência neste artigo por ser a mais avançada no país atualmente.
Nesse estágio inicial, percebe-se que ainda não há uma política pública
ambiental destinada ao cuidado com a contaminação e remediação de solos.
O ordenamento jurídico ambiental brasileiro impõe alguns empecilhos
que minimizam a atratividade dessas áreas e desestimulam sua integração
ao mercado imobiliário para que a elas se dê aproveitamento, ao passo que
estimulam a utilização de greenfields, áreas inexploradas que, idealmente,
deveriam assim se manter.
Nesse contexto, o presente artigo pretende detalhar a problemática
ora sumarizada demonstrando a prejudicialidade da manutenção desse status
ao objetivo de revitalização de áreas contaminadas, bem como apresentar
possíveis formas de tratamento do tema que poderiam, endereçando esses
dificultadores, contribuir para uma abordagem mais eficaz no que concerne
1.

2.

No ano de 1920, um terreno na região de Niagara Falls foi utilizado por indústria que manejava
produtos químicos, que promoveu a deposição de toneladas de material tóxico no local. A área
recebeu resíduos químicos de diversas empresas por um período até atingir sua capacidade
máxima, quando foi abandonada, permanecendo nessa condição até 1950, quando passou a
ser ocupada por uma comunidade. Nos anos seguintes, os moradores noticiaram constante
cheiro forte de produtos químicos proveniente do solo. Os relatos de prejuízo à saúde se
intensificaram, gerando pressão social. Em 1978, declarou-se estado de emergência de saúde
pública, autorizando-se, a evacuação da comunidade. Mais de 22 mil toneladas de material
contaminante foram removidas do local pelo governo federal. Mais de mil ações individuais e
coletivas foram movidas para reparação de danos, havendo relatos recentes (2018) de migração
de contaminantes para regiões do entorno. O Love Canal foi a primeira área que se valeu de
recursos do Superfund americano. Para maior detalhamento, ver: BECK, Eckhardt C. The Love
Canal Tragedy, E.P.A. J., Jan. 1979, at 17; U.S. v. Hooker Chemicals & Plastics Corp. (Hooker
Plastics), 850 F. Supp. 993, 1005. W.D.N.Y., 1994.
No início da década de 1970, por falta de recursos, o Município de Times Beach, no Missouri,
autorizou a pulverização das estradas com óleo com o fim de evitar a dispersão de poeira
pelo vento. Após um tempo verificou-se a morte de animais e adoecimento de moradores
da cidade. Uma investigação verificou que em um dos serviços de pulverização com óleo, o
produto havia se misturado com resíduos do manejo de resíduos industriais de uma fábrica de
que anteriormente produzira o agente laranja, um herbicida composto por dioxina, substância
altamente tóxica. A EPA, agência ambiental estadunidense, constatou severa contaminação
do solo, o que desencadeou ações governamentais para a evacuação da cidade. No fim
da década de 1990 o governo federal havia removido a dioxina de 265 toneladas de solo
contaminado iniciando-se esforços para a revitalização da região. Atualmente, Times Beach
está em área de um parque estadual lindeiro à famosa Rota 66 e é considerada uma região
segura pela EPA. Diversas ações foram movidas contra o prestador de serviços e indústrias
químicas relacionadas ao material tóxico. A área também foi remediada com uso de recursos
do Superfund. Para detalhamento, ver: https://www.nytimes.com/1983/02/20/us/missouridioxin-cleanup-a-decade-of-little-action.html. Acesso em: 25 out. 2020.
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ao objetivo de ver tais espaços revitalizados e economicamente produtivos,
em benefício de toda a sociedade e do meio ambiente.

1 ÁREAS CONTAMINADAS NO ORDENAMENTO JURÍDICO
Embora o ordenamento jurídico pátrio conte com normas que
tangenciam o tema3, as áreas contaminadas se tornaram alvo da produção
jurídica específica somente nos anos 2000. Editadas em nível federal e por
alguns poucos estados4, essas normas são pontuais e não completamente
implementadas pelos órgãos de controle, indicando que, apesar de a questão
ser objeto de crescente preocupação, ainda não se estruturaram mecanismos
jurídicos eficientes para prevenir o surgimento de áreas contaminadas e
garantir sua remediação pelos responsáveis.
Após o processo de desindustrialização5, resultado da crise econômica
que afetou o país nos idos de 1980, muitos empreendimentos potencialmente
contaminantes foram desativados ou realocados para regiões fora das zonas
metropolitanas, gerando áreas abandonadas potencialmente contaminadas.
Foi nesse cenário que surgiram os primeiros movimentos buscando dar
tratamento institucionalizado ao tema. A Companhia Ambiental do Estado
de São Paulo (CETESB) foi pioneira nesse processo6. O marco inicial da
abordagem do tema se deu em 1993, quando se firmou acordo de transferência
de tecnologia entre o Estado de São Paulo e a GTZ (Deutsche Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit-GmbH), agência de cooperação técnica do governo
alemão. De lá para cá, foram produzidos e atualizados documentos técnicos
sobre o gerenciamento de áreas contaminadas (como manuais e Decisões de
3.
4.

5.

6.

A exemplo da Lei 12.305/010 (que define “área contaminada” e dispõe sobre “áreas órfãs”) e da
Resolução CONAMA 273/000 (que regula a localização, construção, instalação, modificação,
ampliação e operação de postos de combustíveis).
São eles: São Paulo, por meio da Lei Estadual 3.577/2009 e seu regulamento, Decreto Estadual
59.263/2013; Rio de Janeiro, por meio da Resolução CONEMA 44/2012 e Minas Gerais,
por meio da Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH 02/2010 e Deliberação
Normativa COPAM 116/2008.
Termo cunhado por Luís Enrique Sanchez para se referir ao processo de desativação de grande
número de indústrias que operavam nos centros urbanos e regiões metropolitanas decorrente
da crise econômica vivida no Brasil na década de 1980, o que alterou a configuração da
ocupação das regiões intensamente urbanizadas e também das interioranas SÁNCHEZ, Luís
Enrique. Desengenharia: o passivo ambiental na desativação de Empreendimentos industriais.
São Paulo: Edusp, 2001.
MARKER, Andreas; CUNHA, Rodrigo César de Araújo; GÜNTHER, Marco Antonio.
Avaliação de Áreas Contaminadas na Região Metropolitana de São Paulo – Saneamento Ambiental,
ano IV, n. 25, p. 36-39, 1993; MARKER, Andreas; KRÄTZIG, T.; CUNHA, Rodrigo César de
Araújo; GÜNTHER, Marco Antonio. Integral approach to contaminated sites management in urbanindustrial agglomerates of developing countries- example São Paulo, Brazil - W. J. VAN DEN BRINK, R.
Bosman, F. ARENDT (Orgs.): Contaminated Soil’95,99 - 100 - Kluwer Ac. Publ., Netherlands,
1995; MARKER, Andreas; CUNHA, Rodrigo César de Araújo; GÜNTHER, Marco Antonio.
Contaminated Sites and Urban Ecology in São Paulo, Brazil - J. BREUSTE, H. FELDMANN,
O. UHLMANN (Orgs.): Urban Ecology, Springer - Verlag, Berlin, p. 446-451, 1998.
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Diretorias), criado o Cadastro de Áreas Contaminadas7, e editada, em 2009, a
Lei Paulista de Áreas Contaminadas8, diploma legal específico sobre o tema
no Brasil (e único na modalidade de lei ordinária) que, 4 anos depois, foi
regulamentada9. No mesmo ano, o Conselho Nacional de Meio Ambiente
(CONAMA) expediu a Resolução n. 420, norma federal central para a
temática.
Tanto a lei estadual quanto a resolução federal adotam o mesmo
racional quanto ao gerenciamento de áreas contaminadas, consubstanciado
em conceitos centrais semelhantes. Uma área contaminada é considerada
remediada10 quando tenham sido adotadas todas as medidas para a eliminação
ou redução dos riscos em níveis aceitáveis para um uso pré definido11. Em
linha com experiências estrangeiras12, adotou-se no Brasil o princípio da
aptidão para o uso, em contraposição ao da multifuncionalidade13, o que
significa que as medidas corretivas de contaminação são definidas de modo
relativo e não absoluto.
O risco é minimizado, de modo que é possível que
contaminantes permaneçam na área, desde que o risco
seja gerenciável e mantido em um patamar aceitável. A
remediação da área é feita até o ponto necessário que permita
sua utilização para o uso previamente estabelecido14.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

Criado em 2002, o cadastro compila de informações de empreendimentos e atividades com
potencial de contaminação e áreas suspeitas de contaminação e contaminadas, distribuídas em
classes de acordo com a etapa do processo de gerenciamento. É anualmente atualizado pela
CETESB e disponível ao público em https://cetesb.sp.gov.br/areas-contaminadas/relacaode-areas-contaminadas/. Acesso em 25 out. 2020.
Lei Estadual 3.577/2009.
Decreto Estadual 59.263/2013.
Ou “reabilitada”, nos termos do art. 36 da Resolução CONAMA 420/2009.
Art. 3º, V, da Lei Estadual 13.577/2009.
Relatadas em: GLOEDEN. Elton. Gerenciamento de Áreas Contaminadas na Bacia Hidrográfica
do Reservatório Guarapiranga. 1999. Tese (Doutorado em Recursos Minerais e Hidrogeologia),
Universidade de São Paulo, Instituto de Geociências, São Paulo, 1999; SPÍNOLA, Ana Luiza
Silva. Inserção das áreas contaminadas na gestão municipal: desafios e tendências. 2011. Tese (Doutorado
em Saúde Pública) – Área de Concentração: Saúde Ambiental, Universidade de São Paulo,
Faculdade de Saúde Pública, São Paulo, 2011; FERGUSON, Colin C. Assessing risks from
contaminated sites: policy and practice in 16 European Countries, Land Contamination and
Reclamation, vol. 7, no. 2, p. 87–108, 1999.
O conceito de multifuncionalidade foi adotado inicialmente na Holanda, em 1987, quando da
promulgação da Lei Federal de Proteção do Solo (Soil Protection Act). Segundo o princípio,
“o risco é eliminado com a remoção ou destruição integral das substâncias poluentes. A área
é restaurada às condições naturais (ou seja, às concentrações anteriores à contaminação),
podendo ser utilizadas para quaisquer usos.” SPÍNOLA, Ana Luiza Silva. Inserção das áreas
contaminadas na gestão municipal: desafios e tendências. 2011. Tese (Doutorado em Saúde Pública)
– Área de Concentração: Saúde Ambiental, Universidade de São Paulo, Faculdade de Saúde
Pública, São Paulo, 2011, p.226-227.
SPÍNOLA, Ana Luiza Silva. Inserção das áreas contaminadas na gestão municipal: desafios e tendências.
2011. Tese (Doutorado em Saúde Pública) – Área de Concentração: Saúde Ambiental,
Universidade de São Paulo, Faculdade de Saúde Pública, São Paulo, 2011, p. 226-227.
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Como se nota, é presente a noção de tolerabilidade do risco,
considerando os receptores sensíveis e as potenciais vias de exposição aos
contaminantes nocivos.
O segundo conceito central é o de Valores Orientadores15, parâmetros
padronizados utilizados para balizar a prevenção e o gerenciamento de áreas
contaminadas. Em âmbito federal e estadual, tais valores são segregados em
3 tranches: a concentração da substância considerada ótima no ambiente16, a
concentração limite que permita ao solo sustentar as suas funções principais17
e a concentração acima da qual existem riscos potenciais à saúde humana18. O
enquadramento das concentrações de cada substância química identificada é
que definirá as medidas de gerenciamento a serem adotadas para o atingimento
da tolerabilidade do risco na utilização do imóvel para um uso declarado.
As normas, estabelecem, ainda, o passo a passo do gerenciamento de
uma contaminação identificada19. Trata-se de procedimento concatenado
que, com a adoção das medidas eventualmente necessárias e a depender dos
resultados de análises técnicas, autoriza o avanço para a etapa seguinte até se
atingir a remediação para uso declarado. Esse processo comporta o emprego de
medidas de contenção (medidas de controle institucional20 e de engenharia21)
que não envolvem, necessariamente, a remoção dos contaminantes. As
normas também são permeadas de comandos que impõem a publicização
da condição da contaminação por meio de averbação da informação na
matrícula imobiliária, como modo de garantir o conhecimento de terceiros
sobre a existência e estágio de remediação desse passivo22.
Destaca-se, por fim, que a regulamentação trata das obrigações
impostas aos responsáveis legais pela contaminação, demandando a adoção
das medidas para a prevenção, identificação e remediação para uso declarado.
15. Art. 6º, XXI, da Resolução CONAMA 420/2009.
16. Valor de Referência de Qualidade. Art. 6º, XXII, da Resolução CONAMA 420/2009 e art. 9º
da Lei Estadual 13.577/2009.
17. Valor de Prevenção. Art. 6º, XXIII, da Resolução CONAMA 420/2009 e art. 10 da Lei
Estadual 13.577/2009.
18. Valor de Investigação, Art. 6º, XXIV, da Resolução CONAMA 420/2009 e Valor de
Intervenção, art. 11 da Lei Estadual 13.577/2009.
19. Art. 21 e ss. Da Resolução CONAMA 420/2009 e art. 15 e ss. Da Lei Estadual 13.577/2009.
20. Ações, implementadas em substituição ou complementarmente às técnicas de remediação,
visando a afastar o risco ou impedir ou reduzir a exposição de um determinado receptor
sensível aos contaminantes presentes nas áreas ou águas subterrâneas contaminadas, por meio
da imposição de restrições de uso, incluindo, entre outras, ao uso do solo, ao uso de água
subterrânea, ao uso de água superficial, ao consumo de alimentos e ao uso de edificações,
podendo ser provisórias ou não (art. 3º, XXII do Decreto Estadual 59.263/2013).
21. Ações baseadas em práticas de engenharia, com a finalidade de interromper a exposição dos
receptores, atuando sobre os caminhos de migração dos contaminantes (art. 3º, XXIV do
Decreto Estadual 59.263/2013).
22. Art. 9º, parágrafo único; art. 18, II; art. 24, III e IV e art. 27, II e III, todos da Lei Estadual
13.577/2009 e art.14, §1º; art. 32, VII e art. 37 da Resolução CONAMA 420/2009.
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Embora inexista, na resolução federal, detalhamento quanto aos potenciais
responsáveis, a lei paulista enumera23: o causador da contaminação e seus
sucessores, o proprietário, superficiário ou detentor da posse efetiva da área
e quem dela direta ou indiretamente se beneficiar24. Indica-se, assim, que
fazem parte da cadeia de potenciais responsáveis não somente o causador da
contaminação, mas também todo aquele que tenha relação dominial com o
imóvel contaminado ou se aproveite de área contaminada.
Vale pontuar que as citadas normas, embora não detalhem, fazem
menção a mecanismos econômicos como instrumentos desejáveis para a
efetivação de seus objetivos25. A lei paulista e seu regulamento avançaram
nesse ponto, por meio da criação do Fundo Estadual para Prevenção e
Remediação de Áreas Contaminadas (FEPRAC)26, que será abordado.

2 EMPECILHOS PARA A REMEDIAÇÃO E CONSEQUÊNCIAS
A análise do panorama geral do tratamento jurídico das questões
ambientais no Brasil, em especial do tema das áreas contaminadas, permite
a identificação de alguns fatores que dificultam, do ponto de vista jurídico, a
busca pela prevenção, identificação e efetiva remediação desse passivo.
Um primeiro ponto a se considerar diz respeito à interpretação do
instituto da responsabilidade civil, por vezes tão ampla e desprovida da melhor
técnica, que deixa de ser instrumento de efetivação da proteção e reparação
ambiental para se tornar empecilho a essa reparação. Explica-se.
O sistema de imputação de responsabilidade civil ambiental
construído no ordenamento jurídico pátrio é estruturado de forma a buscar
o maior número de possíveis responsáveis pela reparação de danos ao meio
ambiente, impondo-lhes a mais ampla reparação possível. A configuração
da responsabilidade civil ambiental na modalidade objetiva27, solidária28,

23. Art. 13 da Lei Estadual 13.577/2009.
24. O “benefício” não foi detalhado nas normas paulistas, o que abre espaço para amplia
interpretação e consequente surgimento de insegurança jurídica.
25. Art. 30 e ss. da Lei Estadual 13.577/2009 e art. 42, VI da Lei 12.305/2010.
26. Art. 30 e ss. da Lei Estadual 13.577/2009 e art. 67 e ss. Do Decreto Estadual 59.263/2013.
27. Nos termos do art. 14, §1º da Lei Federal n. 6.938/81.
28. Nos termos do art. 942, caput, segunda parte, do Código Civil.
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pelo risco integral29 30 é resultado da evolução da interpretação doutrinária e
pretoriana do instituto da responsabilidade civil na busca por evitar espaço
para a esquiva ou impossibilidade jurídica de reparação de danos ambientais,
impossibilitando, assim, a socialização dos prejuízos decorrentes. No tocante
à responsabilidade civil pelas áreas contaminadas, a situação não varia.
Implicou-se legalmente31 uma vasta gama de agentes tidos como potenciais
responsáveis: desde causadores da contaminação, passando por aqueles que
dela se beneficiam até atingir os que participaram da cadeia dominial do
imóvel contaminado, ainda que não tenham causado, nem indiretamente, a
degradação32.
Ocorre que, embora louvável em suas intenções, o regime de
responsabilidade civil com as características a ela inerentes deve contar, em
sua aplicação, com balizas limitadoras claras, sob pena de desencadear efeitos
inversos aos pretendidos, desincentivando a proteção ambiental.
Como dito, consideram-se responsáveis pela prevenção, identificação
e remediação de área contaminada, juntamente com os causadores da
contaminação (estes, reais poluidores na acepção da Política Nacional do
Meio Ambiente33) agentes que, mesmo não tendo causado a contaminação,
possuem relação de dominialidade com o imóvel contaminado. Leme
Machado aponta que a inclusão desta categoria de agentes está baseada na
assunção da natureza propter rem da obrigação ambiental, a qual deflui da coisa,
29. Nesse sentido, consultar: NERY JUNIOR, Nelson. Responsabilidade civil por dano ecológico
e a ação civil pública, Justitia, São Paulo, 46 (126):168-189, jul./set. 1984; BENJAMIN,
Antônio Herman de Vasconcellos. Responsabilidade civil pelo dano ambiental. Revista de
Direito Ambiental, São Paulo, v. 3, n. 9, p. 5-52, jan./mar. 1998; RODRIGUES, Marcelo Abelha.
Instituições de direito ambiental. 1º vol. - parte geral. São Paulo: Max Limonad, 2002; SILVA,
José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2003; CAVALIERI
FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010; MILARÉ, Édis.
Direito do Ambiente. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.
Nery Junior (1984), Benjamin (1998), Rodrigues (2002), Silva (2003), Cavalieri Filho (2010) e
Milaré (2011).
30. Veja-se, ainda: RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS.
ACIDENTE
AMBIENTAL. EXPLOSÃO DO NAVIO VICUÑA. PORTO DE PARANAGUÁ.
PESCADORES PROFISSIONAIS. PROIBIÇÃO TEMPORÁRIA DE PESCA.
EMPRESAS ADQUIRENTES DA CARGA TRANSPORTADA. AUSÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. (...) 3.
Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, sedimentada inclusive no julgamento de
recursos submetidos à sistemática dos processos representativos de controvérsia (arts. 543C do CPC/1973 e 1.036 e 1.037 do CPC/2015), “a responsabilidade por dano ambiental
é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator
aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato” (REsp nº 1.374.284/MG).
31. Reitera-se que aqui se está a utilizar como referencial legal a norma paulista e seu regulamento,
posto serem os diplomas mais detalhados sobre o tema atualmente em vigor no país.
32. Cf. disposto no art. 13 da Lei Estadual 13.577/2009.
33. Conceito definido no art. 3º, IV e 14, §1º, da Lei Federal 6.938/1981.
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contra quem a detenha e que autoriza que se demande do proprietário ou
possuidor do bem tanto quando do causador da degradação34.
O olhar para o rol de potenciais responsáveis disposto na legislação
leva ao entendimento de que todos esses agentes seriam passíveis de
responsabilização civil pela reparação de danos decorrentes da contaminação
tal qual o poluidor, o que gera situação de perplexidade nos casos de
proprietário, possuidor e superficiário que não causaram nem criaram
risco de degradação, não havendo, portanto, nexo de causalidade entre seu
comportamento e o dano.
Tal entendimento não é apenas em tese. A imputação de responsabilidade
sem averiguação de nexo causal em casos de novos proprietários não
causadores de dano, por vezes “substituindo” o nexo de causalidade pela
relação propter rem, vem sendo feita pelos Tribunais desvirtuando, a nosso
ver, o instituto, que, embora dispense o elemento subjetivo, não prescinde do
nexo de causalidade. Essa tendência foi verificada por abalizada doutrina35,
que, analisando julgados do Superior Tribunal de Justiça, verificou imputação
de responsabilidade civil por dano ambiental do novo proprietário de áreas
degradadas independentemente de nexo causal.
No que toca ao presente tema, o emprego dos institutos da
responsabilidade civil e da obrigação propter rem, também não parece ter sido
cuidadoso quando se olha para repetidos casos na jurisprudência paulista.
A título de exemplo, veja-se trecho de acórdão de dezembro de 2014, do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), exarado em ação de
anulação de compra e venda de imóvel em que autora e ré disputavam sobre a
atribuição de responsabilidade pela reparação de dano ambiental, decorrente
de contaminação no imóvel e sobre o ressarcimento de despesas incorridas
para a constatação da contaminação do lençol freático:
Na esfera da repercussão patrimonial privada do dano
ambiental, considera-se a obrigação de reparar o dano
ambiental, como propter rem.[...] Assim, nas ações civis
públicas, ou qualquer outra forma de reparação do dano
coletivo, em prol do meio ambiente e do interesse público,
o pleito poderia se voltar contra o causador do dano (no
caso, o antigo proprietário, incorporado pela demandada),
quanto contra o atual proprietário, por se tratar, com
34. LEME MACHADO, Paulo Affonso. Direito Ambiental Brasileiro. 21 ed. São Paulo: Malheiros,
2013.
35. LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Meio Ambiente e Responsabilidade Civil do Proprietário – Análise do
Nexo Causal. 2. ed. rev. atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012; FARIAS, Talden
Queiroz; BIM, Eduardo Fortunato. O Poluidor indireto e a responsabilidade civil ambiental
por dano precedente. Revista Veredas do Direito, Belo Horizonte, v. 14, n. 28, p. 127-146, jan./
abr. 2017; MILARÉ, Édis; MORAIS, Roberta Jardim de; DIAS, Maria Camila Cozzi Pires de
Oliveira. Reencontrando Derrida. Revista do Advogado, São Paulo, n. 134, p. 23-38, jul. 2017;
ZAPATER, Tiago C. Áreas contaminadas e reparação integral: diferença entre obrigação
propter rem e responsabilidade civil por dano ambiental. Revista do Advogado, São Paulo, n. 133,
p. 218-228, 2017.
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mencionado, de obrigação propter rem e solidária em
relação ao causador do dano. [...] Evidentemente, para fins
contratuais, da conclusão acerca da validade da referida
cláusula se extrairá a distribuição da responsabilidade, entre
os contratantes, pelos custos da descontaminação do solo e
do lençol freático. Tudo sem prejuízo da responsabilidade
pelo dano ambiental coletivo, seja na posição de causador
do dano, seja naquela de detentor da propriedade do
imóvel36 37.

Na mesma linha, veja-se excerto de outro caso, julgado em 2015,
envolvendo a aquisição de imóvel que, posteriormente, verificou-se
contaminado:
A CONSIMA adquiriu a propriedade contaminada (fls.
168/174) e lá efetuou um empreendimento residencial;
responde pelo dano e pela sua recomposição ante a
natureza ‘propter rem’ da obrigação, que acompanha a
coisa e é transmitida ao proprietário atual, ainda que não
tenha ele sido o causador do dano. [...] Deste modo, embora
me pareça evidente que a CONSIMA sabia, ou ao menos
poderia prever a existência de contaminação, a discussão
é prescindível para a resolução da lide, uma vez que a sua
responsabilidade advém da simples aquisição dos imóveis38.

Note-se que os julgados tratam de responsabilidade civil pela reparação
de danos e o que se indica é que tal responsabilidade exsurgiria para o
adquirente pela mera aquisição, sequer se cogitando averiguar causação (nexo
causal).
Ao analisar casos envolvendo previsões do Código Florestal, julgados
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), Zapater afirma que, pela linha adotada
pelos magistrados, “o proprietário assumiria uma posição equiparada àquela
de quem cometeu ilícito e seria possível exigir dele não só a adequação da
propriedade, mas também indenização/compensação pelos danos causados
pelo proprietário anterior”39.
36. No acórdão, o TJSP fez referência a precedente do STJ: “Esta Corte Superior possui
entendimento pacífico no sentido de que a responsabilidade civil pela reparação dos danos
ambientais adere à propriedade, como obrigação propter rem, sendo possível cobrar também
do atual proprietário condutas derivadas de danos provocados pelos proprietários antigos. Foi
essa a jurisprudência invocada pela origem para manter a decisão agravada.” (STJ. REsp Nº
1.251.697 PR. Rel Min. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES. J. 12/04/2012). Este
relator, em sede acadêmica, já se manifestou no sentido de a obrigação pelo dano ambiental
no solo ser propter rem e solidária, cf. SALLES, Carlos Alberto de. Propriedade imobiliária e
obrigações ‘propter rem’ pela recuperação do solo degradado. Revista de Direito Ambiental,
São Paulo, v. 34, 2004, p. 09-18”.
37. TJSP, Apelação Civel n. 0031105-97.2007.8.26.0309. Rel Des. Carlos Alberto de Salles. Terceira
Câmara de Direito Privado. Julgado em 02 dez. 2014.
38. TJSP, Apelação Civel n. 0055393-54.2003.8.26.0114. Rel Des. Torres de Carvalho. Primeira
Câmara Reservada ao Meio Ambiente. Julgado em 26 mar. 2015.
39. ZAPATER, Tiago C. Áreas contaminadas e reparação integral: diferença entre obrigação
propter rem e responsabilidade civil por dano ambiental. Revista do Advogado, São Paulo, n. 133,
p. 218-228, 2017, p. 224.

622

ADVOCACIA AMBIENTAL
desafios e perspectivas

A lição do autor e de Steigleder40 ensina que possui o dano ambiental
diversas facetas. Por Zapater, são classificadas como: dimensão material
que abrange componentes do meio ambiente, alvos da reparação in natura;
dimensão temporal, os chamados danos interinos (tempo necessário para
restabelecimento do equilíbrio ecológico) e futuros (que poderão se manifestar
no futuro como consequência da poluição presente); e dimensão social
“relativa ao bem moral coletivo e aos danos irreversíveis (como a extinção de
espécies)”41. Quando se fala, pois, em responsabilidade civil pela reparação
dos danos ao meio ambiente e a terceiros, está-se diante da reparação de
todas as dimensões que compõem dano, não somente da dimensão material
atingida.
A se assim considerar, diante da previsão da lei paulista, a conclusão
é a de que, uma vez identificada a contaminação, poderiam ser civilmente
responsáveis pela reparação dos danos consectários (que não se perfaz pela
mera obrigação de remediar, mas abrange também eventual indenização/
compensação ao meio ambiente a terceiros) agentes não causadores da
degradação.
A aplicação prática desse entendimento dá lugar a situações que
causam estranheza. Um potencial comprador de imóvel contaminado que
desconhecia essa condição e que não possuía qualquer ingerência ou interação
prévia com a área, ao se tornar proprietário, estaria sujeito à imputação de
responsabilidade pela reparação de danos tanto quanto e na mesma medida
em que o real causador da contaminação42. O mesmo ocorreria com um
proprietário vizinho que, sem ter conhecimento disso, teve seu terreno
contaminado pela migração subterrânea de contaminantes provenientes de
imóvel lindeiro.
A confusão no emprego dos conceitos jurídicos da responsabilidade
civil e da obrigação ambiental propter rem verificada pela doutrina pode se
dar pelo fato de ambos, com seus racionais próprios, buscarem impor
obrigações de recuperação da qualidade ambiental de imóveis degradados.
A responsabilidade civil ambiental é atribuída, por força da Constituição
e da Política Nacional de Meio Ambiente, ao poluidor direto ou indireto.
São agentes que causam, por ação ou omissão (inclusive de deveres de
segurança a fim de não gerar riscos), a poluição e, por isso, são obrigados
a reparar os danos dela advindos43. Por sua vez, a obrigação propter rem se
direciona ao detentor da coisa (o bem imóvel, nesse caso) para demandar
40. STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Responsabilidade Civil Ambiental: as Dimensões do Dano
Ambiental no Direito Brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004.
41. ZAPATER, Tiago C. Áreas contaminadas e reparação integral: diferença entre obrigação
propter rem e responsabilidade civil por dano ambiental. Revista do Advogado, São Paulo, n. 133,
p. 218-228, 2017, p. 219.
42. Situação enquadrada no art. 13, II da Lei Estadual 13.577/2009.
43. Art. 3º, IV e 14, §1º, da Lei Federal 6.938/1981.
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que garantam e mantenham seus atributos44, independentemente de terem
ou não causado sua degradação. Enquanto na imputação de responsabilidade
civil a obrigatoriedade de reparar depende da causação, a obrigação propter
rem demanda o resguardo dos atributos do bem por conta da relação de
dominialidade e da função socioambiental. A primeira é reparatória; a
segunda, não necessariamente. A primeira envolve todas as dimensões do
dano; a segunda, apenas dimensões que se relacionem à conservação do bem.
A primeira se volta para o sujeito (poluidor); a segunda, para o bem (imóvel),
já que a ele se atrela e com ele se transmite.
A confusão entre os dois institutos, embora tenha por intenção fazer
abrangente o rol de potenciais alvos da responsabilização, acaba por gerar
severa insegurança jurídica especialmente para agentes que exercem ou
exercerão dominialidade sobre o bem sem que o tenham degradado, agentes
estes tão relevantes (senão, decisivos) para o futuro de uma área contaminada.
Isso porque, independentemente de sua devida diligência quando da aquisição
do imóvel, estarão sempre sujeitos ao risco de figurarem como responsáveis
pela reparação de dano que não causaram. Esse cenário pode ter o efeito
de repelir empreendedores45 que seriam capazes de promover a recuperação
do potencial econômico desses terrenos (o que é socialmente desejável), já
que, investigando ou não a contaminação, garantindo ou não a segurança
do local, ou mesmo promovendo ou não sua remediação para novos usos,
esses atores, ao se tornarem proprietários, possuidores, superficiários ou
mesmo investidores, serão sempre e igualmente potenciais responsáveis pela
reparação de danos decorrentes da contaminação.
Dessa permanente possibilidade decorrem reflexos econômicos.
Demandas indenizatórias por danos decorrentes de contaminação pretérita
ou nova que não fora causada pelo proprietário, possuidor ou superficiário
44. Para detalhamento sobre o fundamento teórico das obrigações propter rem, ver: GOMES,
Orlando. Obrigações. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004; GONÇALVES, Carlos Roberto.
Direito civil brasileiro: teoria geral das obrigações, volume 2. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2011;
SERPA LOPES, Miguel Maria de. Curso de Direito Civil, vol. II, 6ª ed., São Paulo, Saraiva, 1995;
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria geral das obrigações, volume 2. 29. ed.
São Paulo: Saraiva, 2014.Na área específica do direito Ambiental, consultar: MILARÉ, Édis;
MORAIS, Roberta Jardim de; DIAS, Maria Camila Cozzi Pires de Oliveira. Reencontrando
Derrida. Revista do Advogado, São Paulo, n. 134, p. 23-38, jul. 2017; ZAPATER, Tiago C. Áreas
contaminadas e reparação integral: diferença entre obrigação propter rem e responsabilidade
civil por dano ambiental. Revista do Advogado, São Paulo, n. 133, p. 218-228, 2017.
45. Esse afastamento foi noticiado pela doutrina jurídica estadunidense ao avaliar a progressiva
lapidação do regramento sobre brownfields no país. Eisen noticia que “from a developer´s
perspective, the list of obstacles to brownfield redevelopment starts with the threat of liability
under CERCLA. This is widely percieved as the most serious barrier to redevelopment [...]”
(EISEN, Joel B. Brownfields of Dreams: Challenges and Limits of Voluntary Cleanup Programs
and Incentives, U. ILL. L. REv. 883, 1996, p. 899). Ver também: McMORROW, Amy Pilat.
CERCLA Liability Redefined: an analysis of the Small Business Liability Relief and Brownfields
Revitalization Act and Its Impact on State Voluntary Cleanup Programs, 20 Ga. St. U. L. Rev. 1087,
1125, 2004. Disponível em: https://readingroom.law.gsu.edu/gsulr/vol20/iss4/1/. Acesso
em: 20 out. 2020.
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geram custos não antevistos que podem comprometer a viabilidade financeira
do próprio negócio.
Por sua vez, os agentes que não têm a opção de escolher se envolver
ou não com a área cuja contaminação não decorreu de sua conduta (por
exemplo, vizinhos que tiveram imóvel contaminado por migração) não são
incentivados a adotar cuidados preventivos, pois, independentemente de
sua adoção, verificando-se uma contaminação por eles não causada, estarão
sujeitos à responsabilização na mesma medida em que os efetivos causadores.
Afora as questões relativas ao alcance e forma de imputação da
responsabilização civil, a carência de mecanismos financeiros estruturados fora
do sistema tradicional regulatório e repressivo pode também ser considerada
obstáculo à prevenção e remediação de áreas contaminadas no Brasil.
Como mencionado, de forma pioneira no Brasil, o legislador paulista
se preocupou em criar uma ferramenta econômica específica para viabilizar a
remediação de áreas contaminadas. A instituição do FEPRAC é considerada
importante evolução em meio a um ordenamento jurídico marcado por
intenso uso de comando e controle. No entanto, esse esforço não parece
ser, ainda, suficiente para alavancar efetivamente o gerenciamento de áreas
contaminadas dada a falta de efetiva estruturação do fundo46 e o fato de sua
operacionalização ter se iniciado somente recentemente, 11 anos após sua
gênese47.
Por depender do cumprimento das diversas etapas estipuladas
no regramento, pela necessidade de se contratar serviços e profissionais
especializados, pelo alto custo de algumas tecnologias disponíveis no
mercado para a remediação, o gerenciamento de contaminação é custoso.
Por isso, a disponibilidade de instrumentos econômicos pode vir em auxílio
permitindo, por exemplo, o diferimento de custos (benesse especialmente
relevante em momento de investimento inicial em um projeto) ou subsidiando
financeiramente as ações de remediação. A falta de ferramentas dessa
modalidade disponíveis aos agentes econômicos é um desincentivador que
não pode ser ignorado.
Finalmente, não se pode deixar de mencionar como empecilho à
adequada abordagem jurídica do problema das áreas contaminadas, a existência
de conflitos de entendimentos dos stakeholders envolvidos na temática no que
toca à imposição de obrigações de remediação. Esse cenário já é notado na
prática.
46. O regimento interno do FEPRAC não foi, até o fechamento desse estudo, disponibilizado ao
público.
47. Em ago./2020, a CETESB noticiou a aprovação do regimento interno do órgão colegiado
do fundo, bem como a destinação de R$ 600 mil para a investigação e reabilitação da área
contaminada no Município de Caçapava/SP. Para melhor detalhamento, ver: https://
cetesb.sp.gov.br/blog/2020/08/25/fundo-estadual-para-prevencao-e-remediacao-de-areascontaminadas-se-reuniu-hoje-virtualmente/. Acesso em 25 out./2020.
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Dois anos após a edição da Lei Paulista de Áreas Contaminadas, o
diploma teve sua constitucionalidade questionada por parte do Ministério
Público paulista (MPSP)48. A ação teve por objeto o questionamento pontual
do art. 10 da lei49, que versa sobre os já citados Valores de Prevenção (VP)50.
Entendia o MPSP que a lei estaria a permitir a inserção de contaminantes em
solos limpos e que inexistia certeza científica de que os níveis de poluentes
considerados nos VP não causariam degradação ao meio ambiente, razões
pelas quais a definição legal dos VP não teria observado o Princípio da
Precaução, abrigado na constituição estadual. O parágrafo único do art.
10 teria, ainda, avançado, permitindo a continuidade das atividades mesmo
quando ultrapassados os VP, valores limítrofes para a ocorrência prejuízos ao
solo e água subterrânea. Após o curso da ação no TJSP e tribunais superiores
por 9 anos, o resultado de improcedência transitou em julgado51, encerrando
o processo.
Como se nota, nem a própria norma reguladora das áreas
contaminadas passou imune a questionamentos. A existência da Ação
Direta de Inconstitucionalidade, é, por si, demonstrativo da existência de
entendimentos divergentes sobre previsões normativas relevantes da lei e seu
respeito a ditames constitucionais.
Enquanto ainda em trâmite a citada ação, uma nova investida foi
feita pelo MPSP, a demonstrar que a tentativa de controle concentrado de
constitucionalidade não encerrou o debate. Como visto, a legislação paulista
determina o gerenciamento com base em análise de risco para uso declarado,
o que nem sempre demandará descontaminação a nível zero. Como pontua
Leme Machado, não seria lógico nem exequível que se imponha, sempre,
a reparação integral52. Não foi este, no entanto, o entendimento de alguns
48. TJSP. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0210197-50.2011.8.26.0000. Cópia na íntegra
acessada por meio do portal eletrônico do Supremo Tribunal Federal. Disponível em: http://
portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4408644. Acesso em: 25 out. 2020.
49. Artigo 10 - Os Valores de Prevenção serão utilizados para disciplinar a introdução de substâncias
no solo.
Parágrafo único - Na hipótese de os Valores de Prevenção serem ultrapassados, a continuidade
da atividade será submetida a nova avaliação do órgão ambiental, devendo os responsáveis
legais pela introdução no solo de cargas poluentes proceder ao monitoramento dos impactos
decorrentes.
50. Definidos como “concentração de determinada substância acima da qual podem ocorrer
alterações prejudiciais à qualidade do solo e da água subterrânea” (art. 3º, XXIII, da Lei
Estadual 13.577/2009).
51. A lide foi levada ao STF, que negou seguimento ao recurso ministerial em setembro de 2019.
Disponível em: https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4408644. Acesso
em: Acesso em: 25 out. 2020.
52. “A remediação ou a reabilitação integral dos solos contaminados pode exigir um vultuoso
aporte financeiro, que o operador não tenha condições de efetivar. É de invocar-se o princípio
da razoabilidade ou da proporcionalidade, pois a medida pode ser invalidada ´havendo meio
alternativo menos gravoso para chegar ao mesmo resultado (necessidade/vedação do excesso),
conforme magistério de Luís Roberto Barroso e Ana Paula de Barcellos” (LEME MACHADO,
Paulo Affonso. Direito Ambiental Brasileiro. 21 ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 88).
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representantes do MPSP, que questionaram a limitação das medidas de
remediação em muitas ocasiões, sob o argumento de que o meio ambiente deve
ser restituído ao seu estado original, ou seja, até alcançar a descontaminação
total. O princípio da reparação integral, que vige no direito ambiental, não
admitiria, conforme seu entendimento, qualquer remediação menor que a que
retornasse o solo e/ou água à sua condição inicial de pureza.
Movido por esse entendimento foi que, em 2017, o órgão ministerial
instaurou Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)53
pleiteando decisão vinculante que obrigasse os responsáveis a promover a
remediação integral de áreas contaminadas, bem como a aplicação retroativa
da decisão para áreas já classificadas como reabilitadas após a remediação
no estado de São Paulo. O IRDR teve seu provimento negado no mesmo
ano pelo TJSP, que entendeu faltar requisito essencial para sua instauração,
pontuando que as discordâncias quanto à legislação paulista deveriam ser
conduzidas por meio do mecanismo judicial adequado, qual seja, a Ação
Direta de Inconstitucionalidade.
Por fim, contribuindo para esse infirme cenário, não se pode deixar
de mencionar a aparente tensão, verificada em inúmeras ações autônomas
levadas ao Poder Judiciário paulista, que têm como cerne o embate sobre
medidas de remediação (remoção de contaminantes, medidas de controle
institucional e de engenharia) entre o órgão competente para orientar e
fiscalizar o gerenciamento de áreas contaminadas no estado (a CETESB) e
o preponderante legitimado para a ação civil pública ambiental (o MPSP),
atores centrais da temática em debate54.
As complicações aqui exemplificadas, contando com referência a casos
concretos, inegavelmente contribuem para um quadro de insegurança jurídica.
Os agentes que lidam, ou pretendem lidar com uma área contaminada, veemse em um terreno obscuro, no qual não se sabe ao certo o que lhes será
demandado em termos de remediação da contaminação. A certeza de que
observar as orientações do órgão ambiental no gerenciamento do passivo
blindará o empreendedor de implicações legais (e financeiras) não é tão
concreta assim. A insegurança desincentiva a assunção de responsabilidade
por uma área contaminada e a promoção de sua remediação para o uso
pretendido, pois a incerteza quanto a futuros questionamentos é mais um
risco (entre tantos outros) a ser assumido pelo empreendedor para lidar com
esses espaços.

53. TJSP. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 2116110-58.2017.8.26.0000,
da Comarca de São Paulo/SP. Grupo Especial de Câmaras de Direito Ambiental. Relator
Desembargador Paulo Ayrosa. Instaurado em 22/jun./2017.
54. Tais discussões podem ser verificadas em casos como: Ação Civil Pública n. 103278975.2013.8.26.0100 e Ação Civil Pública n. 1044699-12.2014.8.26.0053, ambas que tramitaram
no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

ALEXANDRE BURMANN
PAULO DE BESSA ANTUNES

627

Esses dificultadores têm como consequência o inevitável afastamento
de interesse por áreas contaminadas, do que pode resultar sua inutilização,
subaproveitamento e, no limite, abandono. Essa situação interfere no adequado
aproveitamento do espaço (com implicações negativas mais notórias em
áreas urbanizadas), na própria segurança dessas áreas (eis que alvos fáceis de
ocupações irregulares e aproveitamento por atividades ilícitas) e até mesmo no
mercado imobiliário, diante da depreciação progressiva do capital imobilizado.
Tudo sem se falar no risco que contaminações não adequadamente gerenciadas
representa à salubridade ambiental, segurança e saúde públicas. A exposição
humana à contaminação pode desencadear doenças55 crônico-degenerativas,
respiratórias, hepáticas, renais, cardiovasculares, reprodutivas e neurológicas,
e, até mesmo, câncer. A depender da natureza e fonte da contaminação, o
acúmulo de gases voláteis no subsolo, gera risco de explosões e incêndios56.
O desinteresse em áreas contaminadas, ainda, pode acarretar aumento de
interesse por áreas não contaminadas (que deveriam idealmente assim se
manter) nas quais o investimento é mais seguro.
Terrenos contaminados abandonados ou subutilizados devido a essa
condição refletem o agravamento do problema, eis que neles, a contaminação
permanecerá, ainda que temporariamente, desprovida de cuidados. Significam,
ainda, risco de transferência de ônus ao Poder Público, legalmente responsável
por áreas que não possuem responsável legal identificado (áreas órfãs)57.
Resta claro, pois, que as implicações negativas trazidas pelos fatores
dificultadores ora discutidos precisam ser endereçadas. Para tanto, fazse necessária a reavaliação de aspectos do arcabouço jurídico de áreas
contaminadas para que seu funcionamento não afaste desses espaços os
agentes econômicos – e, consequentemente, os investimentos - mas crie
incentivos que as tornem atrativas, a fim de garantir sua reintegração ao
mercado, recuperando-se, finalmente, sua função socioambiental.

3 ENDEREÇAMENTO
Essa breve análise indica que a busca pelos objetivos protetivos ainda
não é plenamente efetiva quando o tema são as áreas contaminadas, seja pela
55. Sobre potenciais riscos à saúde, ver reportagem de ago./2018 Disponível em: https://g1.globo.
com/fantastico/noticia/2018/08/26/parquinho-em-area-de-antiga-fabrica-de-bateriastem-solocontaminado.ghtml. Também sobre o tema, ver o alerta emitido pela Secretaria de
Saúde de Minas Gerais de riscos à saúde por conta do rompimento da barragem de rejeitos
de mineração ocorrido no Município de Brumadinho em jan./2019, considerado um dos
maiores incidentes ambientais da História do país. O rompimento ocasionou uma onda de
lama contendo substâncias decorrentes do processamento de minério que se alastraram pelo
solo e cursos d´água. Disponível em: http://www.saude.mg.gov.br/brumadinho.
56. Rememora-se, como exemplo, casos emblemáticos que envolveram o complexo do Shopping
Center Norte e o campus da USP Leste, ambos interditados devido a riscos decorrentes do
acúmulo de gás metano no subsolo acima dos valores de segurança.
57. Conforme ditame do art. 14 da Lei Federal 12.305/2012.
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carência de instrumentos econômicos facilitadores da prevenção e remediação
de contaminações, seja pela insegurança gerada pelo questionamento das
normas relativas, pelos não raros embates jurídicos entre stakeholders, e pela
interpretação, por vezes atécnica, do instituto da responsabilidade civil. Nesse
sentido, faz-se necessário estudar caminhos que propiciem um tratamento
mais efetivo do tema do ponto de vista jurídico e prático.

3.1 RESPONSABILIDADE CIVIL E OBRIGAÇÃO PROPTER
REM
Um desses caminhos, a nosso ver, passa pela interpretação do instituto
da responsabilidade civil de forma mais criteriosa. Como explanado, parece
inegável que a extensão da responsabilidade civil ambiental, da forma como
atualmente entendida por parte da doutrina e jurisprudência, é tida como
um pesado ônus que pode recair indistintamente sobre os causadores
da degradação e agentes que em nada se relacionam fática ou mesmo
juridicamente com ela e que não poderiam ingerir nos fatores que levaram à
sua ocorrência. É o exemplo dos proprietários, superficiários ou possuidores
de boa-fé que não causaram, nem indiretamente, a contaminação. Essa
interpretação pode representar desincentivo suficiente para afastar interesses
em áreas contaminadas, relegando-as ao abandono e contribuindo para o
agravamento do problema. Por isso, é indispensável diferenciar a forma de
imputação de responsabilidade a atores em posições jurídicas diferentes.
Não se nega a importância do envolvimento, no efetivo resguardo da
salubridade ambiental, de terceiros alheios à típica relação de causalidade
com os danos. Isso porque, no caso da contaminação, aqueles que exercem
dominialidade sobre o imóvel é que possuem melhores condições de atuar
em passivos ligados ao seu substrato físico (solo, água subterrânea). O que
se busca é que tal envolvimento seja criterioso que dispense tratamento
adequado, a fim de mitigar o quadro de insegurança que rodeia esses espaços.
Os deveres de prevenir, investigar e remediar contaminação são
relevantes obrigações que todo proprietário, superficiário e possuidor devem
cumprir em relação ao bem imóvel com o qual possuem uma relação jurídica.
Sendo a contaminação uma forma de degradação do terreno que pode trazer
efeitos deletérios à sociedade e ao meio ambiente, a imposição de tais deveres
atende ao primado da função socioambiental que esses agentes devem garantir
pelo período em que interagem com o bem imóvel. Assim, tendo o domínio
do bem, são eles os atores capazes de zelar por sua higidez e conservar seus
atributos, devendo recuperá-los se eventualmente perdidos ou desgastados.
Ocorre que as obrigações de prevenir, investigar e remediar
contaminação não se confundem, como parecem entender alguns, com
responsabilidade civil por danos. Embora o adquirente receba, com a coisa, a
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obrigação propter rem, não recebe a responsabilidade civil, a menos que tenha
causado, contribuído para a causação ou criado um risco de degradação.
Como pontuou Zapater58, as dimensões do dano que não se reparam
pela recomposição dos elementos materiais atingidos (dimensão material),
mas somente podem ser indenizadas ou compensadas (dimensão temporal e
social), não devem ser atribuídas aos devedores da obrigação propter rem. Por
não serem causadores do dano, são obrigados apenas e tão somente à reparação
in natura do bem para reconstituir atributos eventualmente degradados, já
que é este o fundamento da definição da obrigação propter rem. Nessa linha,
entende o autor que o dispositivo da lei paulista que une, na mesma previsão,
responsáveis civis e devedores de obrigação propter rem59, impõe solidariedade
de reparação apenas à obrigação, e não à responsabilidade civil.
Justamente por englobar agentes sujeitos à obrigação e agentes sujeitos
à responsabilidade civil é que, a nosso ver, é inadequada a previsão que trata
ambos indistintamente como “responsáveis legais”. Essa impropriedade
deve ser ajustada exatamente para se evitar o entendimento que já vem
se mostrando nos Tribunais em casos relativos à transferência de imóveis
degradados, segundo o qual o adquirente não causador responderia pelos
danos decorrentes da degradação.
O resultado da aplicação desses institutos com a técnica jurídica
adequada é, pois, o de que os adquirentes que demonstrem inexistência
de liame causal com a contaminação se obrigam somente em relação à
conservação e recuperação dos atributos do terreno e não figurem como
responsáveis civis pelas consequências danosas da contaminação. Na prática,
não respondem, por exemplo, por demandas coletivas reparatórias de dano
ambiental ou pleitos indenizatórios de terceiros fundamentados no dano
ambiental.
Essa clarificação é de suma importância quando se está diante de
um contexto de interpretação amplificada do regime da responsabilidade
civil, verificado no esgarçamento do conceito de poluidor indireto60 e na
inflexibilidade quanto ao entendimento pela teoria do risco integral para todo
e qualquer caso de degradação ambiental61. O receio que essa percepção cria
em futuros adquirentes de áreas contaminadas, é, assim, mitigado.
58. ZAPATER, Tiago C. Áreas contaminadas e reparação integral: diferença entre obrigação
propter rem e responsabilidade civil por dano ambiental. Revista do Advogado, São Paulo, n. 133,
p. 218-228, 2017.
59. Art. 13 da Lei Estadual 13.577/2009 e art. 18 do Decreto Estadual 59.263/2013.
60. Interpretação exemplificada pelo emblemático caso julgado em 2009 pelo STJ, cuja ementa
replica-se parcialmente: “[…] para o fim de apuração do nexo de causalidade do dano
ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa de fazer,
quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando
outros fazem”. (STJ, Recurso Especial: REsp. n. 650.728/SC. Rel. Min. Herman Benjamin.
Segunda Turma. Julgado em 23/out./2007. Dje 02/dez./2009).
61. Ao utilizar uma fórmula genérica de risco, como se se aplicasse a toda e qualquer situação, a
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Sendo esse o cenário, o futuro proprietário, conhecedor da existência
ou possibilidade de existência de contaminação por ele não causada no imóvel
a ser adquirido, poderá estimar, com maior precisão, o custo que a assunção
da obrigação propter rem pode representar, não estando sujeito a pleitos
compensatórios e indenizatórios que, usualmente, não se podem prever ou
estimar com precisão. Isso significa segurança para as relações imobiliárias, o
que, se comparado ao cenário atual, representa importante incentivo para a
reinserção das áreas contaminadas na lógica econômica.
A necessária aplicação adequada dos institutos ora tradados representa,
por si, importante passo na concretização do melhor entendimento no que
toca às responsabilidades perante uma área contaminada. Mas vamos além.
No caso de potencial adquirente que não tenha causado a contaminação,
embora tenha a obrigação propter rem de remediá-la, entendemos que deva
haver alguma flexibilização na execução de tal obrigação. A razão central para
esse tratamento está em uma peculiaridade desse tipo de degradação: a não
rara impossibilidade de visualizá-la, eis que se alastra por meios subterrâneos.
A atribuição da obrigação de remediar deve, a nosso ver, levar em
conta o possível desconhecimento da existência da contaminação, ou melhor,
a impossibilidade de conhecimento de sua existência. Se mesmo realizando
a diligência investigativa prévia era impossível ao adquirente conhecer esse
passivo, sua decisão de adquirir o bem pode não ter sido suficientemente
informada.
Não se cogita aqui de afastamento da obrigação propter rem com base
em prova de desconhecimento da contaminação, sob pena de deturpação do
instituto que dá cabo ao princípio da função socioambiental da propriedade.
Mantendo-se a obrigação propter rem na esfera jurídica do responsável pelo
imóvel, no caso em que ele não seja causador da degradação e demonstre
impossibilidade de conhecê-la, o que se propõe é a facilitação de meios para
que se demande o custeio das ações de remediação dos reais poluidores.
Entende-se ser necessário garantir ao proprietário, possuidor e
superficiário inocentes que não poderiam saber da contaminação antes de
adquirir o bem que, embora estejam diante de uma obrigação propter rem de
remediar, cumpram-na de forma subsidiária ao real causador. Assim, não só se
assegura o ressarcimento dos custos com a remediação, com fundamento na
legislação ambiental que demanda a reparação por parte dos reais causadores,

imputação de responsabilidade civil objetiva faz com que se percam “[...] os parâmetros de
proporcionalidade entre dano e reparação, autor do dano e sua capacidade de repará-lo, bem
como a intencionalidade da ação. Assim, mesmo a mínima perturbação da ordem jurídica
ambiental, independentemente de seu tamanho e de seus impactos reais, será submetida ao
regime de responsabilidade objetiva, agravado pelo não reconhecimento das excludentes de
responsabilidade” (ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental, Atlas, São Paulo, 2016, p.
113).
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diretos ou indiretos62, mas se protege esses agentes de demandas por realizar
a remediação sem que se cogite primordialmente de obrigar os poluidores.
Não se trata, pois, de excludente de responsabilidade63, mas de obrigação de
execução subsidiária.
Como esmiuçou a doutrina já referenciada, o dano ambiental é composto
por diferentes facetas e, embora a reparação de sua dimensão material seja
dever transferível na cadeia dominial (obrigação propter rem), esse dever não
deixa de ser oponível aos poluidores, por serem eles os responsáveis pela
reparação do dano em todas as dimensões. Sem desincumbir proprietários,
possuidores e superficiários de sua obrigação propter rem, nos casos em que
demonstrem impossibilidade de ciência prévia da contaminação, poder-se-ia
considerar esses atores devedores subsidiários da obrigação de reparar o dano
in natura, devendo-se recorrer, primeiramente, aos poluidores. Tal proteção
não valeria acaso não se comprovasse a impossibilidade de conhecimento da
contaminação previamente à aquisição, posto que, nesses casos, o negócio
jurídico se deu por decisão informada e assunção ciente do passivo.
Essa proposta gera consequências práticas que não podem ser
ignoradas. A primeira é a própria forma de demonstração da impossibilidade
de conhecimento da contaminação. Acreditamos que uma adaptação do
critério contido na legislação americana de áreas contaminadas funcione
adequadamente para esse fim. As chamadas all appropriate inquiry são
critério previsto pelo Comprehensive Environmental Response, Compensation, and
Liability Act (CERCLA)64 para que o proprietário inocente demonstre que
não tinha razões para saber da existência da contaminação previamente à
aquisição do imóvel e, com isso, pleiteie exclusão de sua responsabilidade
pela contaminação65. O critério demanda a realização de toda investigação
apropriada em relação à cadeia de proprietários anteriores e usos pretéritos
do bem de acordo com padrões convencionais e comerciais geralmente
aceitos66. As investigações apropriadas se assemelham a um estudo prévio
ambiental elaborado por profissional competente, contratado pelo comprador
anteriormente à aquisição do bem67 e devem atender, no mínimo, às balizas
62. Fundamentada no art. 225, §3º da Constituição Federal e art. 14, §1º, da Lei 6.938/1981
cominado com a previsão do direito de regresso, contida no art. 934 do Código Civil vigente.
63. Em regimes jurídicos como o estadunidense, as chamadas defesas afirmativas constituem reais
excludentes de responsabilidade civil, e se dão, por exemplo, em hipóteses de guerra (Act of
War), caso fortuito e de força maior (Act of God), proprietário inocente (innocent landowner),
comprador de boa-fé (bona fide prospective purchasers) e proprietário contíguo (contiguous property
owners), todas previstas por lei federal (CERCLA).
64. EUA, 42 U.S.C. Ch. 103, Subch. I, § 9601(35)(B).
65. Como indicado anteriormente, a legislação estadunidense autoriza hipóteses de excludentes de
responsabilidade.
66. EUA, 42 U.S.C. Ch. 103, Subch. I, § 9601(35)(B).
67. BEARDEN, David M. (Org.). CERCLA: a Summary of Superfund Cleanup Authorities and Related
Provisions. Washington, DC, Congressional Research Service, 2012. Disponível em: http://fas.
org/sgp/crs/misc/R41039.pdf. Acesso em: 25 out. 2020.
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objetivamente estabelecidas no CERCLA e a requisitos definidos pela agência
ambiental americana (EPA). Integram o conteúdo básico das all appropriate
inquiry, avaliação histórica do imóvel, análise de registros públicos sobre
eventual disposição de resíduos, inspeção visual, análise da relação entre valor
de compra do imóvel contaminado e seu valor se não houvesse contaminação
etc.68.
A segunda consequência se refere à operacionalização da imposição
subsidiária da obrigação de remediar. A efetivação desse racional, a nosso ver,
depende da estruturação de sistemática própria que permita acompanhar a
investigação sobre os poluidores e preveja prazo máximo para tanto, tendo
resguardadas eventuais medidas imediatas necessárias para evitar agravamento
da contaminação e/ou perigo. Ocorrendo identificação do poluidor, a
demanda de reparação material do dano seria a ele direcionada (devedor
principal) e o atual proprietário inocente operaria na condição devedorreserva, somente sendo obrigado a quitar a obrigação caso o poluidor não
o faça, por qualquer razão (insolvência, incapacidade etc.). Materializando-se
essa hipótese, permanece assegurado o direito de o proprietário reaver o que
despendeu por meio de ação de regresso contra o poluidor, por força do
art. 934 do Código Civil. Por outro lado, se, findo o prazo predefinido não
se aponte formal e fundamentadamente o real causador do dano, resta ao
proprietário adimplir com a obrigação propter rem de remediar a área.
O desenvolvimento de uma solução como essa, por certo, depende
formalização do referido regramento, do envolvimento dos órgãos de controle
que inspecionem as condições definidas e de mecanismos que garantam, a
qualquer tempo a contenção de eventuais riscos imediatos decorrentes da
degradação.
Paralelamente a essa revisitação conceitual, outro possível caminho,
também voltado aos adquirentes de imóveis contaminados, poderia contribuir
para o atingimento de resultados protetivos de forma mais eficiente. A
proposta envolve a criação de sistema de limitação de responsabilidade
condicionada à execução de ações de remediação por agentes não causadores
da degradação, à semelhança do quanto efetivado em alguns estados norteamericanos.
Com base na descrição da experiência de um desses estados, o da
Georgia, é possível extrair alguns direcionadores. Pela sistemática instituída,
o potencial adquirente aplica para participação em sistema de remediação
voluntária, comprovando, para tanto, o cumprimento de requisitos de
elegibilidade69. Atestada a elegibilidade, investiga-se a contaminação existente
68. EUA, 42 U.S.C. Ch. 103, Subch. I, § 9601(35)(B)(iii).
69. Os requisitos referem-se tanto ao adquirente quanto ao próprio imóvel. O critério básico
de elegibilidade de área é a existência de liberação prévia de substâncias contaminantes no
terreno, com algumas exceções arroladas. No que toca ao potencial comprador, o critério é
a não participação liberação de substâncias contaminantes no imóvel, a conformidade com
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no terreno, o que permite à agência ambiental definir sobre a necessidade
de remediação e apontar os parâmetros a serem atingidos. Tais informações
embasarão um plano de ação a ser elaborado e executado pelo adquirente,
após aprovação pela agência ambiental70. Demonstrado o atingimento dos
parâmetros e consideradas satisfatórias as medidas executadas, o órgão
expede um certificado oficial de conformidade, que limita a responsabilidade
do adquirente perante o Estado ou terceiros pela remediação, indenizações
ou danos decorrentes de contaminação anterior71. O novo proprietário, fica,
assim, formalmente resguardado de pleitos indenizatórios ou de obrigações
de fazer e não fazer relativas aos contaminantes que efetivamente remediou.
A transmissibilidade do certificado assegura a mesma proteção aos sucessores
do proprietário e aos adquirentes subsequentes que atendam aos critérios de
elegibilidade.
Essa sistemática gera um nível de segurança importante para atores
relevantes na gestão de áreas contaminadas, que são os potenciais adquirentes.
Permite-se uma noção mais clara, previsível, dos limites a que a imputação
de responsabilidade civil pode chegar no que toca à área objeto do negócio,
segurança relevante no contexto das negociações imobiliárias.
O funcionamento do sistema como o desenvolvido na Georgia é
positivo também por outro aspecto: por ser de adesão voluntária e demandar
que interessados tomem a iniciativa de interagir com o órgão de controle
para aplicarem, capilariza-se o sistema de identificação e remediação
de contaminação no território, aprimorando a gestão do próprio órgão
ambiental. Os bons resultados do programa de remediação voluntária no
citado estado72 mostraram que a interação entre o público e o privado pode
propiciar benefícios mútuos.
O exemplo da limitação de responsabilidade permite notar que o
manejo da legislação pode encorajar a atuação voluntária na gestão de áreas
contaminadas, o que garante não somente sua efetiva remediação, mas acaba
por contribuir com a própria gestão pública desse passivo. É, pois, sistemática
que pode servir de inspiração para o desenvolvimento de soluções compatíveis
com o ordenamento pátrio.
a legislação pertinente e a inexistência de qualquer relação (familiar, de emprego, sociedade,
afiliação, etc.) com o responsável pela contaminação (GEORGIA, O.C.G.A. 12-8-206 e 12-8205).
70. GEORGIA, O.C.G.A. 12-8-207(b)(1).
71. GEORGIA, O.C.G.A. 12-8-207(a)(1).
72. Embora o programa estadual seja relativamente recente, resultados consideráveis já podem
ser aferidos. Até abril de 2019, data em que a Environmental Protection Division (órgão ambiental
estadual) divulgou dados mais recentes, 1.022 aplicações de potenciais compradores para
o Programa foram recebidas em todo o Estado, dos quais 465 estão ativas e 557 foram
concluídas, com a remediação do site (EPD. Environmental Protection Division. Georgia
Brownfield Association. Brownfield Seminar. Georgia Brownfield Program, 2019. Disponível em:
https://slideplayer.com/slide/16639052/. Acesso em: 25 out. 2020).
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3.2 INCENTIVOS FINANCEIROS
Não faltam, na doutrina, pesquisas dedicadas ao tema da implementação
de políticas públicas ambientais em que se conclui que a introdução, na
base dos sistemas legais de gestão ambiental, de mecanismos econômicos
ao lado dos tradicionais mecanismos de comando e controle73 gera sinergias
importantes para o atingimento dos resultados esperados pela política em
implementação74. É cediço, por outro lado, que o Brasil faz uso incipiente
de instrumentos econômicos quando se trata de políticas ambientais, o
que se deve a uma variedade de possíveis fatores relacionados à viabilidade
política, econômico-financeira, institucional-administrativa e, até mesmo,
cultural75. Existe, assim, espaço para evolução de abordagens que considerem
a concepção de mecanismos econômicos para aplicá-los em interação
com os de comando e controle para o regramento de questões ambientais.
Entendemos essa evolução como mais um possível caminho para mitigar os
empecilhos à recuperação de áreas contaminadas e colaborar para a retomada
de seu potencial econômico.
Já se apontou76 que o desenvolvimento de instrumentos econômicos
direcionados a políticas ambientais é não só desejável, mas plenamente possível
73. Doutrinariamente, consideram-se, em regra, duas estratégias básicas utilizadas para a
implementação de políticas ambientais: instrumentos de comando e controle e instrumentos
econômicos (NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Instrumentos econômicos e política ambiental.
Revista de Direito ambiental, n. 20, out./dez. 2006).
74. É a conclusão apresentada em estudos como: GUNNINGHAM, Neil; SINCLAIR, Darren.
Regulatory pluralism: Designing policy mixes for environmental protection. Law and Policy,
Oxford, v. 21, n. 1, 1999, p. 49-76; MARGULIS, Sérgio. Meio ambiente: aspectos técnicos e
econômicos. Brasília, Instituto de Planejamento e Economia Aplicada IPEA/PNUD, 1990;
MOTTA, Ronaldo Seroa da; RUITENBEEK, Jack; HUBER, Richard. Uso de instrumentos
econômicos na gestão ambiental na América Latina e Caribe: lições e recomendações. Texto
pata discussão n. 440. Rio de Janeiro: IPEA, 1996; ACQUATELLA, Jean. Desafíos y propuestas
para la implementación más efectiva de instrumentos económicos en la gestión ambiental de América Latina
y el Caribe. Chile: Naciones Unidas, CEPAL, n. 18, 2002; NUSDEO, Ana Maria de Oliveira.
Pagamentos por Serviços Ambientais. Sustentabilidade e Disciplina Jurídica. São Paulo: Atlas, 2012.
75. MARGULIS, Sérgio. Meio ambiente: aspectos técnicos e econômicos. Brasília, Instituto de
Planejamento e Economia Aplicada IPEA/PNUD, 1990; ACQUATELLA, Jean. Desafíos y
propuestas para la implementación más efectiva de instrumentos económicos en la gestión ambiental de América
Latina y el Caribe. Chile: Naciones Unidas, CEPAL, n. 18, 2002; MAY, Peter H.; AMARAL,
Carlos; MILLIKAN, Brent; ASCHER, Petra (Orgs.). Instrumentos econômicos para o desenvolvimento
sustentável da Amazônia brasileira. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2005. Disponível em:
http://www.mma.gov.br/estruturas/168/_publicacao/168_publicacao30012009115059.pdf.
Acesso em: 20 out. 2020; MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 7 ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2011; COSTA, Regina Helena. Apontamentos sobre a Tributação Ambiental no
Brasil. Lusíada, Direito e Ambiente, Lisboa, nº. 2/3, p. 329-348, 2011.
76. COSTA, Regina Helena. Apontamentos sobre a Tributação Ambiental no Brasil. Lusíada,
Direito e Ambiente, Lisboa, nº. 2/3, p. 329-348, 2011; MARINHO, Yuri Rugai. Incentivos
Positivos para a Proteção do Meio Ambiente. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação
da Faculdade de Direito da USP. São Paulo, 2014; NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. O uso
de instrumentos econômicos nas normas de proteção ambiental. Revista da Faculdade de Direito
da Universidade de São Paulo, São Paulo, v.101, p.357-378, 2006; CARRAZZA, Roque Antonio.
Curso de Direito Constitucional Tributário. São Paulo: Malheiros, 2008; OLIVEIRA, José Marcos
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no sistema jurídico brasileiro e depende, por certo, do aprofundamento de
uma análise interdisciplinar e da compreensão das necessidades de todos os
atores envolvidos na questão. Para as áreas contaminadas, a construção desses
instrumentos pode ser direcionada por meio da interferência econômica nos
fatores que, na prática, relacionam-se com o tema, promovendo incentivos
ou desincentivos.
Um primeiro fator a se considerar são as despesas com serviços e bens
relacionados à gestão de contaminações. Como exemplo de interferência
econômica nesse item, cita-se a emenda ao código tributário estadunidense
de 199777 que instituiu benefício tributário para despesas incorridas com
ações de limpeza de terrenos contaminados78. Autorizou-se a dedução de
tais despesas da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
proprietária da área para o ano fiscal em que as expensas ocorreram, de
modo que, no período de vigência do benefício (que durou pouco mais
de 11 anos no país), havendo despesas com controle de contaminação, os
proprietários poderiam pleitear o benefício a cada ano em que tais dispêndios
ocorressem. Os gastos deveriam se enquadrar na abrangente definição legal
de “despesas elegíveis” e a concessão da benesse dependia da certificação
oficial por parte do órgão ambiental competente79. A Venezuela contou com
iniciativa semelhante ao instituir, entre 1986 e 1991, por meio de alteração
na Lei de Impostos Corporativos, a possibilidade de compensação de até
15% do total de investimento em tecnologias limpas realizado por empresas
no país. O benefício fiscal buscava induzir o setor industrial a investir em
tecnologias para proteção ambiental para reduzir os níveis de contaminação
dos recursos naturais. Da mesma forma como nos Estados Unidos, o sistema
funcionou por meio da certificação de despesas elegíveis pelo Ministério do
Meio Ambiente, sendo a condução do procedimento de exoneração feita pelo
Ministério da Fazenda80.
O alívio da tributação de produtos importados é também alternativa
viável quando se considera que, a depender da tecnologia a ser aplicada,
equipamentos para prevenção, monitoramento e remediação de contaminações
devam ser importados do exterior por não serem fabricados internamente.
Nessa linha, o México instituiu, em 1996, estímulo fiscal diretamente

77.
78.
79.
80.

Domingues de. Meio ambiente, tributação e vinculação de impostos. Revista de Direito Tributário,
v. 15, n. 56, São Paulo, abr./jun., 1997.
Taxpayer Relief Act, EUA, Pub. L. No. 105–34, 111stat. 787.
BEARDEN, David M. (Org.). CERCLA: a Summary of Superfund Cleanup Authorities and Related
Provisions. Washington, DC, Congressional Research Service, 2012. Disponível em: http://fas.
org/sgp/crs/misc/R41039.pdf. Acesso em: 25 out. 2020.
EPA. United States Environmental Protection Agency. A Guide to Federal Tax Incentives for Brownfields
Redevelopment, 2011. Disponível em: https://www.epa.gov. Acesso em: 25 out. 2020.
ACQUATELLA, Jean. Desafíos y propuestas para la implementación más efectiva de instrumentos
económicos en la gestión ambiental de América Latina y el Caribe. Chile: Naciones Unidas, CEPAL, n.
18, 2002.ACQUATELLA, 2002.
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relacionado à contaminação de bens ambientais, isentando de tarifa de
importação os equipamentos de controle ou prevenção de contaminação,
desde que não fossem fabricados substitutos competitivos no México. A
concessão do estímulo fiscal também dependia de elegibilidade, que seria
verificada com base em listagem sujeita a atualização na medida em que novas
tecnologias surgiam e que se iniciasse a produção nacional competitiva dos
equipamentos81.
Além da tributação diferenciada de bens e serviços, mais uma
possibilidade é aberta quando diante de outro item diretamente relacionado à
contaminação: o próprio imóvel. Sobre o tema, exemplos já implementados
alhures podem ser elucidativos.
No estado americano da Georgia, por exemplo, criou-se sistemática
segundo a qual, por meio da participação no mencionado programa estadual
de remediação voluntária, vinculou-se uma economia de tributo sobre a
propriedade à execução, pelo comprador do imóvel, de ações de remediação.
Pelo sistema, a base de cálculo do imposto sobre o imóvel é “congelada” no
preço pelo qual o bem foi adquirido (ainda contaminado) ou em seu valor de
mercado à época da aquisição (ainda contaminado). Por um período máximo
de 15 anos, esse valor é mantido intacto, independentemente da valorização
imobiliária decorrente de ações de remediação implementadas. A tributação
sobre o valor desatualizado do bem é interrompida quando atingido dito prazo
ou quando a economia de valores relativa a esse tributo atinja o montante dos
custos incorridos com a remediação. Tais custos são definidos pelo órgão
ambiental e devem ser por ele ser certificados, havendo sistemática anual de
monitoramento do balanço entre despesas e economia82. Resultados positivos
do benefício já puderam ser verificados naquele estado83.
A vinculação do benefício tributário à valorização de imóvel decorrente
de ações de remediação, tal como realizada pelo sistema, parece ser forma
adequada de manejar a tributação para facilitar comportamentos na medida
em que o benefício se dá somente e na medida em que ocorra a efetiva
valorização do imóvel (remediação), medida desejável do ponto de vista do
interesse coletivo.
No Brasil, já há experiência de manejo do Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU) para fins ambientais. Por meio do chamado “IPTU Verde”,
reduz-se a alíquota do imposto com base em critérios de benefício ambiental
81. ACQUATELLA, Jean. Desafíos y propuestas para la implementación más efectiva de instrumentos
económicos en la gestión ambiental de América Latina y el Caribe. Chile: Naciones Unidas, CEPAL, n.
18, 2002.
82. GEORGIA, O.C.G.A. 48-5-7.6.
83. Até o ano de 2019 a EPD certificou custos elegíveis para 105 propriedades no estado, conforme
informado pelo coordenador do Programa Brownfield na Georgia (informação pessoal). 2008
e 2016 foram os anos em que a EPD certificou os maiores montantes como custos elegíveis
ao benefício tributário: em 2008, $10.706.428,07 foram certificados como custos elegíveis; em
2016, $11.639.632,82 (EPD, 2017).
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como por exemplo, revestimento de área por vegetação, instalação de sistemas
de captação de água da chuva, reuso de água, uso de aquecimento solar,
separação de lixo reciclável, uso de tijolo ecológico, instalação de telhado
verde etc.84. Veja-se que, no caso, o desconto é da própria alíquota e não
redução da base de cálculo, como ocorre no programa do estado da Georgia.
O exemplo o “IPTU Verde” indica que o sistema tributário nacional
não impediria, por exemplo, que Municípios afetados pelo grande número
de áreas potencialmente contaminadas estipulassem descontos tributários
se comprovadas despesas com ações de investigação e gerenciamento da
contaminação, certificadas pelo órgão ambiental. Ou mesmo que evoluam
uma solução como a norte-americana, em que o benefício está ligado à base
de cálculo, o que pode ser mais adequado por relacionar, de forma diretamente
proporcional, o benefício à valorização do imóvel85.
Além da interferência na tributação86, o manejo de mecanismos
econômicos pode se voltar diretamente para a execução de ações
gerenciamento da contaminação, por meio de subsídios87. A experiência
estadunidense revelou a operacionalização desse instrumento por meio de
fundos financeiros (por exemplo, o Superfund federal88 e o Hazardous Waste
Trust Fund do Estado da Georgia89) disponibilizados com propósito específico
de auxiliar os entes públicos nas medidas de investigação e remediação de
áreas contaminadas.
84. Como previsto em legislações municipais como Lei 10.235/1986 do Município de São Paulo/
SP; Lei 4.558/1997 do Município de São Bernardo do Campo/SP; Lei 13.692/2005 do
Município de São Carlos/SP; Lei Complementar 634/2010 do Município de São Vicente/SP;
Lei 6.793/2010 do Município de Guarulhos; Lei Complementar n.º 9.806/2000 do Município
de Curitiba/PR; Lei 9.860/2014 do Município de Maringá/PR; Lei 8.474/2013 do Município
de Salvador, dentre outras.
85. Deve-se mencionar, ainda, a proposta contida no Projeto de Lei n. 2732/2011, em trâmite
desde nov./2011 na Câmara dos Deputados sobre a Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico sobre Substâncias Perigosas, incidente sobre derivados do petróleo e substâncias
contaminantes (art. 10). A indicar que o caminho da tributação de desestímulo, também pode
ser uma opção quando se trata de áreas contaminadas.
86. Trata-se do que a doutrina tributária nomeia extrafiscalidade, ou seja, uso da tributação para
a o estímulo ou desestimulo de comportamentos sociais visados pela política pública. No
ensinamento de Antonio Carrazza, “[...] há extrafiscalidade quando o legislador, em nome
do interesse coletivo, aumenta ou diminui as alíquotas e/ou as bases de cálculo dos tributos
com o objetivo principal de induzir os contribuintes a fazer ou deixar de fazer alguma coisa”
(CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. São Paulo: Malheiros,
2008, p. 109).
87. A concessão de subsídios visa auxiliar os agentes econômicos a suportarem os custos da
poluição quando tiverem dificuldades de internalizar as externalidades geradas por suas
atividades. Os subsídios podem ser instrumentalizados de diversas formas como doações,
empréstimos subsidiados pelo governo, depreciação acelerada de bens do ativo, etc.
88. EUA, 42 U.S.C. Ch. 103, Subch. I, §9601(11) e EUA, 26 U.S.C. § 9507. A página da EPA
destinada ao Superfund expõe casos emblemáticos de usos do fundo em todas as regiões do país
norte americano. Disponível em: https://www.epa.gov/superfund/superfund-success-stories.
Acesso em: 25 out. 2020.
89. GEORGIA, O.C.G.A. 12-8-95.
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No cenário nacional, especificamente o paulista, o já citado FEPARC se
assemelha aos citados fundos estadunidenses na medida em que criado para
a “proteção do solo contra alterações prejudiciais às suas funções, bem como
à identificação e à remediação de áreas contaminadas”90. Diferentemente
daqueles fundos, no entanto, a lei paulista possibilitou a destinação de recursos
também para a iniciativa privada, pessoas físicas e concessionários de serviços
públicos91. A oportunidade de acesso a esses valores pode ser, em muitos casos,
crucial para possibilitar a execução de ações de remediação necessárias ou
para que potenciais compradores, fazendo os adequados provisionamentos,
decidam por adquirir a área contaminada e remediá-la, valendo-se total ou
parcialmente dos recursos do fundo. A possibilidade de acesso ao fundo é,
ainda, relevante para o próprio Estado, oferecendo-lhe suporte financeiro
para executar as necessárias medidas na ausência dos responsáveis legais.
Em que pese a importância do FEPARC como instrumento econômico
de subsídio e apesar de já contar com regramento geral, mais de década
depois de sua gênese, ele ainda não é amplamente operado, tendo-se notícia
do primeiro desembolso de recursos no ano de 2020, mas, ainda, aguardandose a disponibilização pública de seu regimento interno.
O manejo de instrumentos econômicos para fins ambientais no Brasil
não é somente possível no bojo do sistema jurídico, mas também desejável
para mitigar a problemática descrita neste trabalho. É certo, por óbvio, que
o caminho da tributação diferenciada ou da concessão de subsídios diretos
não pode ser adotado sem a necessária construção de um sistema dotado de
critérios e estrutura institucional para seu adequado funcionamento. Por isso,
em meio às variadas possibilidades disponíveis, o desenvolvimento de soluções
customizadas deve ser aprofundado sob uma perspectiva multidisciplinar, que
pode se valer do olhar para experiências já existentes no Brasil e do estudo de
soluções internacionais bem-sucedidas, como as ora exemplificadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo do arcabouço jurídico e do entendimento dos tribunais
brasileiros relativo a questões ambientais, em especial a das áreas contaminadas,
permitiu extrair conclusões sobre fatores que possivelmente dificultam a
efetivação de objetivos de mitigação desse problema no território nacional.
Tais fatores vão desde a interpretação do instituto da responsabilidade civil
pela reparação de danos ambientais, passando pelo estágio embrionário
de nosso país no que toca à implementação de mecanismos econômicos
indutores e chegando à divergência, no âmbito prático, entre stakeholders
sobre o tratamento legal do tema. Esses fatores criam um ambiente pouco
interessante para novos negócios envolvendo áreas contaminadas e muito
90. Art. 30 da Lei Estadual 13.577/2009.
91. Art. 70 do Decreto Estadual 59.263/2013.
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oneroso para atores legalmente obrigados a lidar com elas, o que não contribui
para a concretização dos objetivos de proteção do solo, posto que repele
agentes econômicos que poderiam implementar as medidas preventivas e
corretivas desejáveis, recobrando a qualidade desses espaços.
É nesse quadro de regulação recente, existência de empecilhos e grau
de prejudicialidade do problema que se faz necessário dispensar tratamento
jurídico mais robusto ao tema. Essa evolução não pode ser obtida com soluções
simples ou rápidas, mas depende do aprofundamento da compreensão da
interação entre atores envolvidos, de aprimoramentos institucionais e de
esforços para o desenho de arranjos inventivos que propiciem tratamento
customizado da questão.
Para subsidiar a lapidação da temática, foram propostos alguns
caminhos (dentre outros possíveis) que se prestariam a mitigar os entraves
identificados. Uma primeira via envolve um olhar atento à forma como
vem sendo interpretada e imputada a responsabilidade civil a agentes
que se relacionam juridicamente com a área contaminada, mas que não
causaram a degradação. Apesar da importância de se envolver terceiros
não causadores no regramento das áreas contaminadas, isso não pode se
dar de modo a tratar posições jurídicas diferentes de forma idêntica. Uma
abordagem indiferenciada contribui para que se reduza o nível cuidado por
esses agentes, afinal, independentemente de uma conduta diligente, acaso se
verifique contaminação, a responsabilização poderá se dar da mesma forma
e na mesma medida em que se daria para o real causador da degradação.
A solução é possível pela interpretação tecnicamente adequada de institutos
consagrados em nosso ordenamento, quais sejam, a própria responsabilidade
civil ambiental e a obrigação propter rem.
A peculiaridade da não rara invisibilidade da contaminação demandaria,
a nosso ver, um passo além se o objetivo é minimizar os empecilhos verificados.
Consideramos apropriado levar em consideração a eventual impossibilidade
de conhecimento da contaminação previamente à aquisição de imóveis
por meio de uma abordagem garanta a busca prioritária pelos poluidores
para promover a remediação, relegando os proprietários, possuidores e
superficiários não causadores à posição subsidiária acaso demonstrada a
impossibilidade de ciência prévia.
A instituição de um sistema de limitação da responsabilidade civil a
potenciais adquirentes “inocentes”, à semelhança do quanto operacionalizado
em alguns estados norte-americanos, também foi aqui cogitada. A estruturação
de mecanismo legal com esse viés conferiria aos potenciais adquirentes
um nível de segurança jurídica que reflete positivamente nas negociações
imobiliárias dessas áreas.
Finalmente, verifica-se que o regramento do tema no Brasil apontou o
pouco uso de instrumentos econômicos voltados para as áreas contaminadas.
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O olhar para a doutrina especializada e para experiências práticas permite
confirmar que a criação e aplicação de instrumentos econômicos voltados
a uma gestão mais eficiente desse passivo é possível e capaz de trazer bons
resultados. Mecanismos extrafiscais e de subsídios destinados à proteção
ambiental já implementados ao redor do mundo e mesmo no Brasil poderiam
ser manejados para esse fim. Pelo fato de as áreas contaminadas dependerem
de investimentos para verem seu potencial produtivo recuperado, o apoio
financeiro assume grande relevância para a efetivação dos objetivos protetivos
e mitigação de efeitos deletérios que a existência de contaminações gera para
o meio ambiente, sociedade e economia.
É nesse cenário que este trabalho procurou arguir que há espaço para
aprimoramento, no campo do Direito, da abordagem do assunto com vistas
a criar formas mais eficientes de se atingirem os resultados perseguidos.
O estágio do regramento da questão no Brasil é, ainda, inicial, o que pode
ser tido como boa oportunidade de se buscar estratégias inovadoras que
permitam o tratamento mais apurado da temática. Novos olhares devem
sempre ser pensados para direcionar comportamentos, impor obrigações e
alocar responsabilidades de forma justa e eficiente, sem olvidar da primordial
garantia da saúde e segurança humana e ambiental. Sem a pretensão de esgotar
qualquer encaminhamento, o papel a que este artigo quis se prestar foi de
fomentar este importante debate, que espera que se prossiga e se aprimore
nos meios da teoria e da prática.
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CAPÍTULO

32

A requisição de informações pelo
ministério público e os seus limites
MARLUS OLIVEIRA

INTRODUÇÃO
A controlabilidade dos atos e omissões do poder público, assim como
suas obrigações correlatas, como o dever de prestar contas e publicidade, são
indissociáveis do estado democrático de direito. Se de um lado, engaiolar o
controlador não parece uma proposição saudável ou democrática; do outro, o
dever de controlar não deve ser visto como um cheque em branco ou mandato
social irrestrito. Em uma palavra, também as estruturas jurídicas mais nobres
devem se curvar ao direito e à obrigação de atuar dentro dos limites legais.
A título de exemplo, no ano de 2015, o órgão ambiental do Estado
do Rio de Janeiro (Instituto Estadual do Ambiente – INEA1) recebeu
aproximadamente 3.000 requisições do Ministério Público – MP 2, quase
todas elas gravadas com uma conhecida advertência, a seguir reproduzida:
Insta advertir que a recusa, o retardamento ou a omissão
de dados técnicos requisitados pelo Ministério Público,
enquadram-se, em tese, ao tipo penal previsto no art. 10 da
Lei 7.347/85, “verbis”:
Constitui crime, punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3
(três) anos, mais multa de 10 (dez) a 1.000 (mil) Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, a recusa, o
retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis
à propositura da ação civil, quando requisitados pelo
Ministério Público3.
1.
2.
3.

Autarquia estadual sob regime especial, criada pela Lei Estadual 5.101/07 e instalada pelo
Decreto Estadual 41.628/09.
Para fins do presente artigo, a expressão Ministério Público, ou simplesmente MP, refere-se ao
Ministério Público Federal e Estadual, tratados conjuntamente.
A deselegância do apontamento é reconhecida pelo próprio Ministério Público. No documento
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A relevância de tais requisições varia grandemente. Por vezes se trata
de uma real preocupação com eventual empreendimento ou uma atividade
ilegal. Em outras vezes, as requisições se referem a casos que beiram a
escatologia, como casos em que, baseado em notícia de jornal, o MP sugere
o cancelamento de procedimento de licenciamento que tramita por anos ou
ainda uma ação civil pública proposta por promotores de São Paulo para
que determinado clube permanecesse na primeira divisão do campeonato
brasileiro4.
Embora tragicômico, tais casos demandam a típica movimentação do
aparato público, o que inclui a autuação em procedimento administrativo,
tramitação entre órgãos internos de protocolo, áreas técnicas, controle interno,
remessa oficial por malote e ao menos meia dúzia de encaminhamentos e
assinaturas.
Não se está a discutir a relevância da atuação do MP na sua função de
controle da legalidade, tampouco se discute que o inquérito civil e ação civil
pública “para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio
ambiente” são funções relevantíssimas do Parquet (art. 25, IV, a, da Lei Federal
8.625/935). Também é inequívoco que a cooperação entre os membros do
MP e os órgãos ambientais é uma das melhores formas de garantir que ambas
as instituições atinjam seus deveres organizacionais.
Ao revés, discute-se se o MP deveria estar se ocupando da emissão
de milhares de ofícios de requisições, sem antes avaliar a sua pertinência.
É questionável se o sistema jurídico pátrio abriga um “quase-parasitismo”
pelo MP em detrimento dos órgãos ambientais, que são obrigados a dedicar
departamentos inteiros à simples satisfação das vontades do órgão de controle,
com vistas a evitar responsabilização pessoal de seus servidores6.
Um exemplo mais recente ocorreu na reunião do Conselho Nacional
do Meio Ambiente (CONAMA) que decidiu pela revogação das Resoluções
302 e 303, ocorrida em setembro de 2020. Na oportunidade, a representante
do Ministério Público Federal, ao defender sua posição pessoal contrária
à revogação de tais normas, fez uso da palavra para ressaltar que existe a

4.
5.
6.

intitulado “Manual de Atuação em Tutela Coletiva para o Ministério Público Federal”, consta o seguinte
trecho: “A referência, logo no primeiro expediente, ao crime previsto no art. 10 da Lei 7347/8577 é
desmesurada e estabelece desconforto desnecessário”.
KERCHE, Fabio. O Ministério Público no Brasil: relevância, características e uma agenda para
o futuro. Revista USP. São Paulo, n. 101, p. 113-120, março/abri l/maio 2014, p. 113.
BRASIL. LEI Nº 8.625, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1993. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8625.htm Acesso em 04 fev. 2021.
Em um webinário realizado em 17.09.2020, Alexandre Waltrick, ex-presidente da entidade
ambiental estadual de Santa Cantarina, informou que um mapeamento realizado no Estado
demonstrou que 42% do tempo da entidade era dedicado a responder aos órgãos de controle.
Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=XjYFo--WXt0&t=3829s. Acesso
em: 04 fev. 2021.
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possibilidade de responsabilização pessoal do servidor, mesmo quando sua
posição é fundamentada em parecer jurídico7.
A tentativa desmedida de intervenção do MP na seara de atuação
do administrador público chegou ao ponto de ensejar a edição de uma
Recomendação do Conselho Nacional do MP (CNPM) e do Corregedor
Nacional do MP, para que seus membros respeitem a autonomia administrativa:
Art. 2º Recomendar aos membros do Ministério Público
brasileiro que, na fiscalização de atos de execução de
políticas públicas, seja respeitada a autonomia administrativa
do gestor e observado o limite de análise objetiva de sua
legalidade formal e material.
Parágrafo único. Diante da falta de consenso científico
em questão fundamental à efetivação de política pública,
é atribuição legítima do gestor a escolha de uma dentre
as posições díspares e/ou antagônicas, não cabendo
ao Ministério Público a adoção de medida judicial ou
extrajudicial destinadas a modificar o mérito dessas
escolhas.8

Nas próximas linhas, serão analisadas mais detidamente a forma de
atuação do Ministério Público no exercício da sua competência cível de
proteção do meio ambiente e sua interação com entidades de meio ambiente,
em especial acerca do compartilhamento de informações por meio da
requisição.

1 O MINISTÉRIO PÚBLICO EM MATÉRIA DE MEIO AMBIENTE
Colocado da forma mais resumida e geral possível, ao MP compete
o exercício da função de fiscal da lei no sistema jurídico pátrio, incluindo “a
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis”, conforme claramente insculpido no caput do art.
127 da Constituição Federal de 1988 (CF/88)9.
Em razão da sua importante missão institucional, o Ministério Público
é considerado um dos órgãos de mais elevada estatura nas carreiras jurídicas
públicas do Estado Brasileiro. Por isso, aos seus ocupantes são asseguradas
garantias para a sua atuação de forma isenta, que incluem um subsídio
máximo mensal de aproximadamente 15 vezes o salário médio nacional10,
7.

Justificativa do projeto de decreto legislativo 439/2020 de autoria do deputado federal Rodrigo
Agostinho, pretendendo sustar os efeitos das decisões do CONAMA na sua 135ª reunião
ordinária.
8. Recomendação Conjunta PRESI-CN Nº 2/2020.
9. MAZZILLI, Hugo Nigro. Funções Institucionais do Ministério Público. Revista Forense, Rio de
Janeiro, v. 86. n. 310. p. 5-18. abr./jun. 1990, p. 5.
10. IBGE. Pesquisa Nacional por amostra de domicilio continua trimestral. Disponível em: https://sidra.
ibge.gov.br/tabela/5431#resultado Acesso em 04 fev. 2021.

648

ADVOCACIA AMBIENTAL
desafios e perspectivas

irredutibilidade de vencimentos, autonomia funcional, vitaliciedade e
inamovibilidade, conforme art. 128, §5º, I da CF/8811.
Neste sentido, ainda em caráter introdutório, cabe relembrar que
mesmo na sua função de controle, cabe ao Ministério Público observar os
limites de sindicabilidade de determinados atos, não devendo imiscuir-se, por
exemplo, no mérito de políticas públicas, conforme já mencionado acima pela
Recomendação Conjunta PRESI-CN Nº 2/2020.
Igualmente forçoso relembrar que, como entidade pública, deve
observar os deveres gerais de administração pública, previstos especialmente
no caput do art. 37 da CF/88, incluindo observância do princípio da legalidade
e a atuação de forma eficiente12.
No âmbito da atuação em matéria ambiental, a competência do
Ministério Público está prevista no art. 129, III da CF/88, e geralmente
se manifesta por meio de inquéritos civis, requisições de informações,
recomendações, termos de ajustamento de conduta e ações civis públicas.

1.1 REQUISIÇÃO E INQUÉRITO CIVIL
O poder de requisição do Ministério Público é entendido como a
possibilidade de “requisitar informações, exames, perícias e documentos de
autoridades da Administração Pública direta ou indireta” e “informações e
documentos de entidades privadas” para o exercício de suas atribuições (art.
8º, caput, II e IV da Lei Complementar 75/9313).
A rigor, antes mesmo de estar previsto no Estatuto do Ministério
Público da União, na Lei Complementar 75/93 ou na Lei Orgânica Nacional
do Ministério Público, Lei Federal 8.625/93, a possibilidade de requisição já
havia sido importada da legislação penal para a civil pelo art. 8º, §1º da Lei da
Ação Civil Pública (Lei Federal 7.347/85)14, in verbis:
Art. 8º - (...)
§ 1º O Ministério Público poderá instaurar, sob sua
presidência, inquérito civil, ou requisitar, de qualquer
organismo público ou particular, certidões, informações,
exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não
poderá ser inferior a 10 (dez) dias úteis.
11. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: Texto constitucional de 05 de Outubro de
1988. Brasília, 05 de Outubro de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 15 jun. 2020.
12. SILVA, Claudio Barros. Abusos e omissões do Ministério Público e de seus membros. Revista
do Ministério Público do RS. Porto Alegre. N. 65. jan. 2010 – abr. 2010, p. 37.
13. BRASIL. LEI COMPLEMENTAR Nº 75, DE 20 DE MAIO DE 1993. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp75.htm Acesso em: 04 fev. 2021.
14. MAZZILLI, Hugo Nigro. O Inquérito Civil: investigações do Ministério Público, compromissos
de ajustamento e audiências públicas. 4ª edição. São Paulo: Saraiva, 2015.
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No âmbito da seara ambiental, este poder de requisição se manifesta
mais frequentemente por meio de ofícios direcionados a órgãos ou entidades
de meio ambiente federais (como o IBAMA), estaduais (como o INEA-RJ)
ou municipais (como as secretarias municipais de meio ambiente).
Em tais ofícios, são requisitadas informações como: (i) informar
se determinado empreendimento possui licença ambiental; (ii) realizar
fiscalização em determinada área; (iii) informar se determinada atividade ou
acidente causou dano ambiental e a sua extensão; (iv) cópias de procedimentos
administrativos ou estudos ambientais; entre outras.
O dispositivo da Lei da Ação Civil Pública é propositalmente amplo,
de forma a permitir ao membro do MP a coleta de informações necessárias
para a condução do inquérito civil. Trata-se, portanto, de uma forma de
garantir o exercício do poder de investigação do MP, permitindo a coleta de
informações diretamente pelo Parquet.
Apesar da amplitude, a utilização da requisição possui delineamento legal
e regulamentar, que estabelecem suas hipóteses de utilização. Inicialmente,
vale ressaltar que a expedição de eventual ofício contendo requisição depende
da prévia instauração do inquérito civil.
A esse respeito, conforme pontua Gnigler, as normas que originalmente
disciplinavam o poder de requisição do MP foram editadas sob à égide do
regime não democrático e não previam limitações a tal poder (e.g. art. 15, I e
II da Lei Complementar 40/81 e Lei 7.347/85)15.
Após a promulgação da nova Carta Magna, no entanto, e com o reforço
das garantias fundamentais da pessoa humana, também os mecanismos de
persecução precisaram ser afastados do estado autoritário e policialesco, para
serem revistos à luz do constitucionalismo que se inaugurava. Neste sentido,
tratando especificamente do poder de requisição, prossegue o autor:
(...) antes da Constituição de 1988 não havia qualquer
limitação às notificações do Ministério Público. (...) Hoje,
porém, o manejo desses instrumentos pelos membros do
Ministério Público está condicionada à preexistência de um
procedimento administrativo, no qual esteja configurada
uma justa causa que, a juízo do Órgão Ministerial que o
preside, reclame a notificação de pessoas e/ou requisição
de documentos e informações.16

Na mesma linha de entendimento, o Ministro Teori Zavascki, em voto
vencido proferido durante o julgamento do REsp 873.565 – MG, entendeu que
a requisição pressupõe a existência de inquérito civil, em que já se tenha sido
15. GNIGLER, Miguel Lotario. As Notificações e Requisições Promovidas pelo Ministério
Público Segundo a Nova Ordem Constitucional. Revista do Ministério Público – Rio Grande do
Sul. p. 7–18, 1998, p. 7.
16. GNIGLER, Miguel Lotario. As Notificações e Requisições Promovidas pelo Ministério
Público Segundo a Nova Ordem Constitucional. Revista do Ministério Público – Rio Grande do
Sul. p. 7–18, 1998, p. 7.
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analisada a justa causa para instauração. Segundo o Ministro, “a formalidade é
um requisito essencial do ato administrativo” e “(...) as diligências permitidas
são para instruir esses processos o que pressupõe a sua prévia instauração”.
Esta é também a regulamentação adotada pelo próprio CNMP, que, em
sua Resolução 23/07, disciplinou a instauração e a tramitação de inquéritos
civis, estabelecendo que as requisições se destinam à instrução de tais
inquéritos ou eventuais procedimentos preparatórios, in verbis:
Art. 6º - (...)
§ 8°. As notificações, requisições, intimações ou outras
correspondências expedidas por órgãos do Ministério
Público da União ou pelos órgãos do Ministério Público
dos Estados, destinadas a instruir inquérito civil ou procedimento
preparatório observarão o disposto no artigo 8°, § 4°, da
Lei Complementar n° 75/93, no artigo 26, § 1°, da Lei n°
8.625/93 (...) (grifos nossos)
(...)
§10º. Todos os ofícios requisitórios de informações ao
inquérito civil e ao procedimento preparatório deverão ser
fundamentados e acompanhados de cópia da portaria que instaurou o
procedimento ou da indicação precisa do endereço eletrônico
oficial em que tal peça esteja disponibilizada17.

Igualmente, a literalidade da Lei Orgânica Nacional do Ministério
Público (Lei Federal 8.625/93) deixa clara que a requisição é um instrumento
previsto no âmbito do inquérito civil e, nesse sentido, deve ser manejada com
vistas à sua instrução:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público
poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e
procedimentos administrativos pertinentes e, para instruílos:
(...)
b) requisitar informações, exames periciais e documentos
de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como
dos órgãos e entidades da administração direta, indireta
ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; (grifos
nossos)18.

Tal restrição não existe no âmbito dos inquéritos civis instaurados pelo
Ministério Público Militar. Para estes casos, o Conselho Superior do Ministério
17. CNMP. Conselho Nacional do Ministério Público. RESOLUÇÃO Nº 23, DE 17 SETEMBRO
DE 2007. Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas/norma/501/
Acesso em: 04 fev. 2021.
18. BRASIL. LEI Nº 8.625, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1993. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8625.htm Acesso em 04 fev. 2021.
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Público Militar editou a Resolução 100/18, cujo artigo 1º, §3º, embora de
legalidade duvidosa, estabelece que “as requisições, perícias civis, vistorias,
recomendações, termos de ajustamento de conduta, avaliações ou qualquer
outra diligência não exigem a prévia instauração de Inquérito Civil”19.
Em outras palavras, quando optou por tornar desnecessária a prévia
instauração de inquérito civil para emissão de requisição, tal requisito legal foi
expressamente removido pelo regulamento20.
Outro exemplo, neste caso no âmbito do Ministério Público Estadual,
pode ser visto no Ato Conjunto Nº 001/2019 editado pelo Procurador-Geral
de Justiça e pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, ambos do Estado
do Paraná. Segundo o art. 30, I e II da norma, a requisição é o instrumento
utilizado para instrução do inquérito civil. Indo mais além, o art. 34, caput
e §1º do Ato estabelecem que a requisição deve ser instruída com cópia da
portaria de instauração do inquérito civil.
A pá de cal vem do caput do art. 6º, que veda a utilização do poder
requisitório em etapa preliminar à instauração do inquérito, a seguir transcrito:
Art. 6º É vedada a utilização da Notícia de Fato como
sucedâneo de Inquérito Civil ou outro procedimento, assim
como a utilização do poder requisitório para sua instrução21.

A nítida intenção do legislador e dos órgãos regulamentadores foi
exigir que, antes de começar a disparar dezenas de ofícios, o responsável pela
investigação avalie sua real necessidade e, se confirmada, instaure efetivo
procedimento e requisite informações.
Tal crivo, tem o condão de proteger o cidadão contra excessos, como
o do REsp. 1.453.904-DF. A hipótese tratou de membro do Ministério
Público Federal que requisitou dados pessoais próprios para se defender de
investigação correcional contra sua pessoa. Nos termos da peça acusatória
relatada no acórdão, a ré:
passou a usar indevida e ilegitimamente seu cargo de
Procuradora da República para obter de entidades privadas
e públicas informações sobre sua própria pessoa, na
tentativa de antecipar-se a eventuais ações da CorregedoriaGeral do Ministério Público Federal (...)
Ainda segundo a denúncia, a recorrida teria inserido, em
documento público – o oficio requisitório –, declarações
19. MPU. Ministério Público da União. RESOLUÇÃO Nº 100/CSMPM, de 14 de março de 2018.
Disponível em: https://www.mpm.mp.br Acesos em 04 fev. 2021.
20. É de legalidade duvidosa a norma infralegal que remove requisito estabelecido em lei, em
especial quando tal requisito tem por fundamento axiológico os direitos e garantias individuais
do cidadão conta a atuação desmedida de órgãos de investigação. De toda sorte, o tema do
presente artigo não se refere ao Ministério Público Militar, não cabendo maiores digressões
sobre o tema.
21. MPPR. Ministério Público do Paraná. ATO CONJUNTO Nº 001/2019-PGJ/CGMP.
Disponível em: https://mppr.mp.brpdf Acesso em 04 fev. 2021.

652

ADVOCACIA AMBIENTAL
desafios e perspectivas

falsas, com o fim de alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante e de criar obrigação ao consignar
que o não atendimento à requisição de informações poderia
resultar na aplicação de penalidade, “dando a entender
que a informação destinava-se à instrução de algum feito
instaurado ou presidido pela acusada, quando na verdade
não havia amparo de procedimento administrativo de sua
competência para este ato de oficio.

A requisição deve, portanto, ser entendida como uma das ferramentas
à disposição do membro do Ministério Público dentro da caixa do inquérito
civil, devendo permanecer em repouso, até que seja comprovada a necessidade
de seu uso. Tal comprovação se faz pela efetiva avaliação da existência de
justa causa para instauração do inquérito civil, momento em que a caixa de
ferramenta se abre, podendo o membro do MP fazer uso da requisição, assim
como das demais ferramentas ali disponíveis.

1.2 A MOTIVAÇÃO NAS REQUISIÇÕES
Instaurado o inquérito civil, cabe ao membro do MP, no exercício de
sua autonomia funcional, avaliar a necessidade de eventuais informações
para a instrução do inquérito. Em outras palavras, não cabe ao destinatário
da requisição realizar juízo de valor acerca da pertinência de determinada
requisição e com base em tal argumento, negar o envio de informações. Isso
foi o que decidiu o STJ, no âmbito do ROMS 33.392, assim ementado:
CONSTITUCIONAL,
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISIÇÃO
FEITA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO COM A
FINALIDADE DE INSTRUIR PROCEDIMENTO DE
INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR PREPARATÓRIO
DE
INQUÉRITO
CIVIL.
PRERROGATIVA
CONSTITUCIONAL ASSEGURADA AO PARQUET.
ART. 129 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS CUJA AFERIÇÃO
DA RELEVÂNCIA SÓ COMPETE AO MINISTÉRIO
PÚBLICO. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA
FUNCIONAL.
(...)
4. A “análise prévia” (conforme referiu a Corte de origem)
a respeito da necessidade das informações requisitas
pelo Ministério Público é da competência exclusiva
dessa instituição, que tem autonomia funcional garantida
constitucionalmente, não sendo permitido ao Poder
Judiciário ingressar no mérito a respeito do ato de requisição,
sob pena de subtrair do parquet uma das prerrogativas que
lhe foi assegurada pela Constituição Federal de 1988.
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5. Recurso ordinário provido para conceder o mandado de
segurança22.

Isso não significa que as requisições não devam ser motivadas. Como
atos administrativos que são, as requisições se sujeitam ao dever de motivação
previsto implicitamente na Constituição Federal (art. 5º, XXXV e LV, e art.
93, X) e explicitamente no art. 50, I e II da Lei Federal 9.784/9923.
Não basta, por óbvio, a mera indicação da norma jurídica habilitadora,
a menção aos poderes investigatórios do Ministério Público ou a uma suposta
regra moral superior de proteção do interesse público. É necessária a efetiva
demonstração da pertinência de determinada requisição para fins de instrução
do inquérito civil e esclarecimentos dos fatos ali investigados, assim como os
fundamentos fáticos e jurídicos para o ofício.
Essa é a expressa exigência do art. 6º, §10 da Resolução CNPM 23/2007,
já mencionada acima, no sentido de que “todos os ofícios requisitórios de
informações ao inquérito civil e ao procedimento preparatório deverão ser
fundamentados (...)”.

1.3 RAZOABILIDADE DO PRAZO A SER ESTABELECIDO
Em adição aos requisitos acima apontados, o prazo a ser estabelecido
no ofício contendo a requisição deve ser razoável. No âmbito da requisição,
para fins de instrução do inquérito civil, tal prazo não pode ser inferior a 10
dias úteis, na forma do previsto no art. 8º, §1º da Lei 7.347/85.
Isso não significa, no entanto, que 10 dias úteis sejam razoáveis
para qualquer tipo de requisição. Tal critério, como conceito jurídico
indeterminado, deve ser avaliado considerando as circunstâncias do caso em
concreto, em especial: (i) infraestrutura do órgão requisitado; (ii) necessidade
de produção das informações ou simples envio; (iii) volume de informações
a serem apresentadas; (iv) no caso de eventual necessidade de vistoria, os
custos, distância e disponibilidade de servidores para a realização da atividade;
(v) necessidade de atendimento de atividades de caráter prioritário; (vi) risco
aos servidores; (vii) necessidade de coordenação com outras entidades etc.
Em termos concretos, isso significa que 10 dias úteis provavelmente
seriam suficientes para o envio de cópia de um pequeno procedimento
administrativo via e-mail por um órgão ambiental estruturado e com pouco
passivo de tarefas e requisições. Porém, tal prazo certamente não é o
suficiente para a realização de vistoria em local distante da sede, o que envolve
disponibilidade de infraestrutura, pagamento de diárias, disponibilidade da
22. STJ, ROMS 33.392/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
07/06/2011, DJe: 10/06/2011.
23. DAL POZZO, Antonio Araldo Ferraz. Da necessidade de fundamentação nas requisições do
MP e das recomendações que pode expedir ao Poder Público. 2009. Disponível em: https://
migalhas.uol.com.br. Acesso em 10 nov. 2020.
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equipe de apoio, agendamento entre as demais tarefas de campo necessárias,
além de prazo para efetiva elaboração de relatório.
Independentemente da urgência da matéria, trata-se de demanda ilegal
e desarrazoada, a requisição de informações com prazo inferior ao previsto
na lei, conforme têm entendido nossos tribunais:
CONSTITUCIONAL - MINISTÉRIO PÚBLICO
REQUISIÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO
FUNDAMENTO LEGAL - §1º DO ART. 8º DA LEI
Nº 7347/1985 - PRAZO MÍNIMO DE 10 DIAS - ATO
ILEGAL.
Caracterizada a ilegalidade do ato de requisição de
documentação exarado pelo Ministério Público, que
estabelece prazo inferior ao mínimo legal, é de ser deferida
a segurança24.

Seguramente, nas hipóteses de urgência, pode o membro do Ministério
Público solicitar, no espírito de cooperação, que tais informações sejam
prestadas em prazo mais exíguo. Mas é necessário que fique claro, trata-se
de uma solicitação e não de obrigação sujeita à responsabilização de agente
público que deixe de observar prazo ilegalmente exíguo.
Também não é passível de responsabilização a hipótese em que o
agente responde o ofício dentro das limitações existentes na entidade, porém
fora do prazo estabelecido pelo MP. Neste caso, inexiste o elemento subjetivo
da conduta, uma vez que não houve intenção de omitir ou retardar o envio de
informações, mas tão-somente impossibilidade material de envio dentro do
prazo pretendido pelo órgão ministerial.
Ainda com relação ao prazo, eventual requisição também deve observar
limites de duração. Na hipótese em que eventual servidor muda de cargo,
como pelo fim de mandato ou por alteração de lotação, extingue-se a sua
obrigação pessoal de elaborar resposta. Por óbvio, se o servidor deixa de ser
responsável por determinado setor ou determinadas informações, ele não
pode mais responder a ofícios que tratam do tema. Neste sentido entendeu o
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO.
RETARDAMENTO E OMISSÃO DE DADOS
TÉCNICOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA
DA AÇÃO (ART. 10, LEI 7387/85). PREFEITO
MUNICIPAL. TIPICIDADE.
O tipo penal do art. 10, da Lei 7347/85, não se aperfeiçoou,
pois o prazo para a remessa dos dados técnicos requisitados
pelo Ministério Público interrompeu-se com o término
do mandato do Prefeito. O retardamento ou omissão
devem estar impregnados da vontade dolosa, a obstar a
24. TJMG. Apelação Cível nº 1.0701.05.113135- 0/002, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Manuel Saramago,
julgado em 19/02/2009, publicação da súmula em 30/04/2009.
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propositura da ação civil pública. E, se a busca e apreensão
desses documentos já fora definida, antes da denúncia,
dilui-se o próprio dolo. Recurso provido25.

Também com relação à duração da obrigação, eventual requisição
do MP não pode criar obrigação de remessa de documentos por prazo
indeterminado, como eventual obrigação de envio de cópia de toda infração
constatada pela entidade ambiental. Neste caso, estaria o MP utilizando-se da
requisição para criar obrigação de caráter genérico e abstrato a terceiros, papel
este reservado a lei, na forma do art. 5º, II da CF/88.

1.4 OBJETO LÍCITO E POSSÍVEL
No âmbito da gestão pública do meio ambiente, é comum a existência
de sobreposição de competências de diversas entidades da administração
pública, por vezes das três esferas da federação. Por exemplo, no âmbito do
procedimento administrativo de licenciamento ambiental de competência
estadual, a Resolução CONAMA 237/97 exige que conste dos autos
certidão da Prefeitura, demonstrando a compatibilidade da atividade com o
zoneamento (art. 10, §1º).
Neste caso, não cabe ao órgão ambiental licenciador responder
eventual requisição ministerial acerca da legalidade ou regularidade de tal
certidão. A uma, pois a Constituição Federal de 1988 conferiu aos Municípios
a competência para tratar do uso e ocupação do solo. A duas, pois se trata de
documento elaborado pela Prefeitura e não pelo Estado.
No âmbito do meio ambiente, tal conflito de interesse é recorrente.
Exemplificativamente: (i) questionamento acerca da potabilidade de água
deve ser feito ao órgão responsável pela vigilância sanitária e não ao órgão de
meio ambiente26; (ii) requisição sobre segurança de barragens de rejeitos de
mineração deve ser direcionada à Agência Nacional de Mineração e não ao
órgão ambiental; (iii) requisição sobre eventual ocorrência de crime ambiental
deve ser direcionada ao órgão de polícia competente; e assim por diante.
A impossibilidade pode também ser material, decorrente de ausência
de recursos para as tarefas pretendidas pelo Ministério Público. Isso ocorre,
por exemplo, quando a requisição se refere à realização de determinadas
análises laboratoriais, para as quais não há equipamentos ou equipe técnica
especializada no órgão ambiental.
Igualmente, no caso de impossibilidade por falta de recursos, uma
realidade comum na administração pública brasileira, o STJ já decidiu que não
constitui violação à Lei de Ação Civil Pública, em especial quando o sujeito
25. TJ-RJ, APL 007126138.2005.8.19.0004, 5ª Câmara Criminal, Relator Des. Sérgio Verani,
julgado em 24.04.2007.
26. Exceto se tal competência tiver sido atribuída legalmente ao órgão ambiental.
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passivo da requisição informa o Parquet da impossibilidade de cumprimento e
fornece alternativa razoável para seu adimplemento, conforme abaixo:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO
EM
ARESP.
ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO
DE SENTENÇA QUE EXTINGUIU A ACP
NOS TERMOS DO ART. 267, I DO CPC/1973,
ISTO É, POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO
INICIAL.
PRETENSÃO
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO FLUMINENSE A QUE O MUNICÍPIO
DE
ITAPERUNA/RJ
SEJA
CONDENADO
À OBRIGAÇÃO DE FAZER QUANTO AO
FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO. RECONHECIMENTO, PELA CORTE
ESTADUAL, DE INEXISTÊNCIA DE RECUSA DA
MUNICIPALIDADE EM CUMPRIR A REQUISIÇÃO
MINISTERIAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO E AUSÊNCIA
DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO PROCLAMADAS
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, MOTIVO PELO
QUAL NÃO HÁ FALAR-SE EM VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 267, I E 295 DO CPC/1973. PARECER DO MPF
PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO. AGRAVO
INTERNO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO DESPROVIDO27.

Também não pode ser considerado válido, eventual pedido de
informações que tenha o condão de colocar o sujeito passivo em situação
jurídica penalmente desfavorável. Neste sentido, na forma do art.5º, LXIII
da CF/88, o princípio do nemo tenetur se detegere assegura ao sujeito passivo
da requisição o direito de não se manifestar, como já decidiu o Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro:
APELAÇÃO CRIMINAL. APELADA ABSOLVIDA DA
ACUSAÇÃO DE PRÁTICA DE CONDUTA PREVISTA
NO ART. 10 DA LEI 7347/85, COM FULCRO NO
ART. 386, INCISO VI DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
PELA CONDENAÇÃO. APELO IMPROVIDO.
1. A materialidade está devidamente comprovada, porém, a
autoria é incabível a apelada.
2. A ex-Secretária Municipal à época não possuía atribuição
para responder a ofícios oriundos do Ministério Público,
diante dos Decretos editados.
3. O direito de o investigado ou acusado não produzir
prova contra si foi positivado pela Constituição da
República no rol dos direitos e garantias individuais (art.
5.º, inciso LXIII), sendo assim, essa norma garante status
constitucional ao princípio do “Nemo tenetur se detegere”.
27. STJ, AgInt no AREspNº 393.417 – RJ; Rel.: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, T1;
Julgado em 11.09.18; DJe 26.09.18.
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4. Recurso conhecido e improvido28.

Ainda no que toca ao objeto da requisição, considera ilegal eventual
requisição feita diretamente pelo membro do MP sobre informações
submetidas a sigilo judicial. Nestes casos, conforme Nucci:
há situações para as quais o Ministério Público não
está, constitucionalmente, autorizado a agir, como, por
exemplo, nos casos em que somente o juiz pode requisitar
determinado documento, porque resguardado pelo sigilo
fiscal ou bancário. Nessa situação, somente pode fazê-lo
por intermédio do magistrado, a quem deve requerer – e
não requisitar – a obtenção da prova almejada29.

Na mesma direção, o STF, ao decidir sobre a competência para
investigar do MP (tema 184), deixou claro que devem ser “(...) respeitados os
direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob
investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de
reserva constitucional de jurisdição30 (...)”, como é o caso do sigilo bancário,
fiscal e telefônico (art. 5º, X e XII da CF/88).
Os requisitos acima apontados se referem à verificação legalidade de
eventual requisição de informações pelo Ministério Público. Uma vez verificada
que tal requisição foi legalmente realizada, cabe avaliar eventual hipótese de
responsabilização do destinatário pelo descumprimento, conforme passamos
a ver.

2 CONSEQUÊNCIAS DA DEMORA NA EMISSÃO DE RESPOSTA
Como um dos instrumentos que auxiliam no exercício do poder
de investigação do MP, é dever do agente público responder a requisição
regularmente formulada, sob pena de responsabilização, conforme Mazilli:
Poderá haver crime contra a administração pública, apenas
sob forma dolosa, em caso de recusa, retardamento ou
omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da
ação civil pública, quando regularmente requisitados pelo
Ministério Público.31

Por outro lado, é mister ressaltar que eventual punição não é
obrigatoriamente penal. Ao revés, a responsabilização na esfera penal, como
ultima ratio que é, somente deve ser aplicada como medida de punição para
as condutas mais gravosas do convívio em sociedade. Eventual servidor que
28. TJ-RJ - APL: 00057276720088190029, Relator Sidney Rosa da Silva, Data de Julgamento:
13/12/2011, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2012.
29. NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense,
2014.
30. Tese definida no RE 593.727, rel. min. Cezar Peluso, red. p/ o ac. min. Gilmar Mendes, P, j.
14-5-2015, DJE 175 de 8-9-2015, Tema 184.
31. MAZZILLI, Hugo Nigro. O Inquérito Civil: investigações do Ministério Público, compromissos
de ajustamento e audiências públicas. 4ª edição. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 166.
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deixa de emitir resposta tempestiva deve ser punido no âmbito administrativo
correcional, por meio dos órgãos internos de controle.
A efetiva responsabilização no âmbito do art. 10 da Lei 7.347/85
somente pode ocorrer face à demonstração da ocorrência das elementares
do tipo penal. Isso quer dizer que não basta a mera demora na resposta para
ensejar a aplicação da pena, sendo necessária a efetiva demonstração de que:
(i) a requisição de refere a dados técnicos; (ii) tais dados são indispensáveis
à propositura da ação civil pública; e (iii) o destinatário fora informado
da indispensabilidade de tais dados para eventual ação civil pública; (iv) o
destinatário dolosamente deixou de entregar as informações que possuía.
No que se refere à tecnicidade das informações solicitadas, no
entendimento do Ministério Público de Rondônia: “a expressão “dados
técnicos” refere-se a qualquer informação que se vincule diretamente a um
conhecimento ou trabalho específico, inerentes a determinado ofício ou
profissão”32. Neste sentido é também o entendimento do STJ:
CRIMINAL. RHC. INVESTIGAÇÃO EM INQUÉRITO
CIVIL. ATOS INVESTIGATÓRIOS REALIZADOS
PELO MP. REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL.
PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DO DIREITO DE
ESCOLHER O QUE DEVE SER ENCAMINHADO
À
INVESTIGAÇÃO
MINISTERIAL.
(...)
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SIGNIFICADO
DA EXPRESSÃO “DADOS TÉCNICOS”. AUSÊNCIA
DE JUSTA CAUSA NÃO-EVIDENCIADA DE
PLANO. IMPROPRIEDADE DO WRIT PARA
APROFUNDADO EXAME DA ATIPICIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.
(...) A expressão “dados técnicos” se refere a qualquer
informação dependente de um conhecimento ou trabalho
específico, que seja peculiar de determinado ofício ou
profissão. (...)33

Em outras palavras, isso significa que não demandam dados técnicos
requisições: (i) de caráter geral; (ii) sobre cópia, existência ou vigência de
atos normativos34; (iii) fatos que não dependam de prova35; (iv) informações
esperadas do homem médio; entre outras.
32. Nota Técnica jurídica Nº 001/2013 – CAOP–CRI.
33. STJ, RHC 12.359/MG, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 28/05/2002, DJ
01/07/2002, p. 355.
34. Se o cidadão não pode se escusar do cumprimento da lei com base em seu desconhecimento
(ignorantia legis neminem excusat), com muito mais razão não devo o membro do MP exigir, sob
prazo e foice da responsabilidade pessoal, que eventual servidor lhe informe sobre eventual
norma.
35. Igualmente, se tais fatos independem de prova (art. 374, I do Código de Processos Civil), não
cabe se trata de informação indispensável para eventual propositura de ação civil pública.
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Também deve ser considerada conduta atípica, quando o MP opta por
propor eventual ação civil pública antes de recebimento de tais informações.
Nesta hipótese, considerando que ação foi proposta, encontra-se ausente o
elemento da indispensabilidade das informações para propositura da ação. Este
é também o entendimento de Hugo Nigro Mazilli: “E o que é indispensável?
O absolutamente necessário, não apenas útil. Se a ação puder ser proposta,
ainda que não tão perfeitamente, não se poderá afirmar a indispensabilidade
do dado sonegado”36.
Igualmente, inexiste o elemento da indispensabilidade da informação (e,
portanto, inexiste crime), quando o membro do MP, após receber a resposta,
opta por não utilizar tal informação no âmbito de eventual ação civil pública.
Também, se eventual informação puder ser obtida por outras fontes, ela não
deve ensejar a responsabilização de servidor que demorou em emitir resposta,
uma vez que, novamente, ausente o requisito da indisponibilidade.
Neste contexto, vale ressaltar que a requisição não deve ser manejada
como uma corrida para obter a informação da forma mais rápida possível,
a despeito de sobrecarregar as estruturas da administração pública. A cada
informação deve corresponder um destinatário específico, não devendo
ao MP enviar cópias do mesmo pedido para diversas entidades, criando
retrabalho e ineficiência do serviço público.
Outra hipótese de atipicidade da conduta ocorre quando o membro
do MP arquiva o inquérito civil pela inexistência de irregularidade, ou quando
eventual ação civil pública é julgada improcedente. Neste caso, uma vez
constatada que as atividades investigadas foram lícitas, inexiste necessidade
de ação civil pública e, portanto, ausente o requisito da indispensabilidade das
informações, conforme já entendeu o Superior Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
RECUSA,
RETARDAMENTO
OU
OMISSÃO
DE DADOS TÉCNICOS INDISPENSÁVEIS À
PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
TRANCAMENTO.
POSSIBILIDADE.
ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO.
PRECEDENTE DO STJ. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
V - Com efeito, verifico do caso que, não obstante tenha
ocorrido o retardamento na remessa dos dados requeridos,
observa-se que, após envio, o parquet concluiu pela
licitude das aquisições feitas pela Secretaria Municipal de
Saúde e arquivou o inquérito civil, caracterizando, assim, a
prescindibilidade das informações.
VI - Nesse sentido, forçoso reconhecer a ausência da
36. MAZZILLI, Hugo Nigro. O Inquérito Civil: investigações do Ministério Público,
compromissos de ajustamento e audiências públicas. 4ª edição. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 166.
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elementar dados técnicos indispensáveis à propositura
da ação civil, face à verificação da legalidade dos atos
praticados pelo recorrente (Precedente). (...)37

Em adição a isto, a pessoa a quem eventual requisição é endereçada
deve estar ciente desta característica da indispensabilidade da informação
para a propositura de ação civil pública. Neste sentido, conforme esclarecem
o Procurador da República Paulo Sérgio Duarte da Rocha Júnior e o TRF-4:
É mister que o sujeito ativo tenha conhecimento de que
os dados requisitados são indispensáveis à propositura da
ação civil pública prevista na Lei 7.347/85, devendo, ao
requisitar os dados, fazer o representante do Ministério
Público expressa menção a essa circunstância. Sem o
comprovado conhecimento de tal circunstância pelo
destinatário da requisição não se pode entender presente o
crime do art. 10 da Lei 7.347/85, embora a obrigatoriedade
do atendimento à requisição permaneça. 38
PENAL E PROCESSO PENAL. ARTIGO 10 DA
LEI Nº 7.347/85. OMISSÃO NO FORNECIMENTO
DE INFORMAÇÕES REQUISITADAS PELO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
FEDERAL.
ATIPIA
DA CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
O CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (330 DO CP).
IMPOSSIBILIDADE.
1. Não comete o delito capitulado no artigo 10 da Lei nº
7.347/85 aquele que se omite em cumprir requisição feita
pelo Ministério Público Federal quando não lhe foi dada
ciência acerca da indispensabilidade da mesma (elemento
normativo do tipo) à propositura de ação civil pública.
Precedentes do STJ.
2. Ausente, nos autos, prova de que a ordem legal tenha
sido transmitida diretamente ao destinatário encarregado
de cumpri-la, não há falar em desclassificação para o crime
previsto no artigo 330 do CP39.

Deve ainda o promotor demonstrar a existência do elemento subjetivo
doloso na conduta do agente público, ou seja, a intenção deliberada de,
conscientemente, recusar, retardar ou omitir dados requisitado pelo MP. Não
basta a simples demora na resposta, uma vez que o tipo penal do art. 10 da Lei
7.347/85 não previu a modalidade culposa, conforme Freitas:
O elemento subjetivo do crime de desobediência à
requisição do Ministério Público é o dolo. Dolo consciente
na vontade de praticar uma das condutas previstas na
37. HC 303.856/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe
22/04/2015.
38. ROCHA JUNIOR, Paulo Sérgio Duarte da. Breves comentários ao crime do art. 10 da Lei
7.347/85, Revista brasileira de ciências criminais, n. 62, p. 178-196, 2006, p. 178.
39. ACR 200470010115830, PAULO AFONSO BRUM VAZ, TRF4 - OITAVA TURMA, D.E.
14/11/2007.
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lei. Exige-se consciência do agente de que a prática é
antijurídica e que o atendimento da requisição seja de sua
atribuição. Pode ser direto ou eventual. A omissão ou o
retardamento no atendimento da requisição ministerial, se
decorrente de negligência por parte do sujeito ativo, não
configura crime, podendo caracterizar falta funcional. 40

Isso significa que não pode ser considerada conduta típica a demora
na emissão de resposta que decorre de: (i) excesso de requisições do MP; (ii)
insuficiência de infraestrutura do órgão ambiental para realização de todas as
vistorias; (iii) impossibilidade material; (iv) eventos extremos que demandem
mobilização do órgão como grandes acidentes ambientais; e (v) eventos
que comprometam o regular funcionamento da instituição como greves e
pandemia.
A conclusão é a mesma adotada pelo TRF da 4ª Região no julgado cuja
ementa transcrevemos abaixo:
O crime previsto no art. 10 da Lei 7347/85 – recusa,
retardamento ou omissão no fornecimento de dados
técnicos requisitados pelo Ministério Público para a
propositura da ação civil pública – pressupõe a intenção
deliberada de obstaculizar a ação do Parquet. Demonstrada
a impossibilidade material de atendimento da requisição e a
inexistência de dolo, deve ser rejeitada a denúncia41.

Da mesma forma, o sujeito passivo da requisição deve ter a informação
requisitada e, de forma dolosa, deixar de entregar. Conforme acertada decisão
nos autos da ação penal 0000602-60.2013.8.19.0024, no Estado do Rio de
Janeiro:
O alvo é o sonegador de informações, tendo por trás um
motivo escuso. Não é o caso. O MP requisita na verdade
a realização de uma perícia. Vale dizer, o destinatário não
detém os dados requisitados, ele os produzirá. O retardo
é no não produzir dados, o que não se subsume ao tipo
penal em discussão. Não se retarda informação de que não
se dispõe ainda.

Também não deve ser criminalizado eventual presidente de entidade
ambiental quando alguma das unidades administrativas deixa de oferecer
resposta tempestiva à requisição. Não é razoável pressupor que o presidente de
uma instituição com milhares de funcionários tenha conhecimento específico
(e eventual dolo) de todos os ofícios recebidos, conforme já decidiu o TRF:
EMENTA:
PENAL.
PROCEDIMENTO
INVESTIGATÓRIO. ART. 10 DA LEI 7.347/1985.
SECRETÁRIO DA SAÚDE. OMISSÃO DE
40. MILARÉ, Édis, Ação Civil Pública após 25 anos, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2010, p.
235.
41. RSE 199.04.01.0114.601-PR, 1ª T., Rel. Juiz Amir José Finocchiaro Sarti, j. 28.09.1999, v.u.,
DJU 10.11.1999, p. 366.
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DADOS
TÉCNICOS
INDISPENSÁVEIS
À
PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
RESPONSABILIDADE PESSOAL. AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA. PROMOÇÃO MINISTERIAL PELO
ARQUIVAMENTO.
Em se tratando do crime previsto no art. 10 da Lei
7.347/1985, a responsabilidade pela prática da ação
ou omissão é pessoal, relativa à conduta do próprio
investigado, não se estendendo a eventuais ações ou
omissões praticadas por outros servidores, sem o seu
conhecimento. Manifestando-se o Ministério Público
Federal pela inexistência de justa causa para o exercício
da ação penal, é de se acolher a promoção ministerial pelo
arquivamento da investigação. Hipótese em que não há
prova da entrega dos ofícios requisitórios pessoalmente
ao Secretário da Saúde investigado e já foram prestadas as
informações solicitadas42.

Na mesma toada, a mera inscrição do nome do dirigente na requisição
não é suficiente para demonstrar que este tomou conhecimento, tampouco
que este agiu dolosamente para evitar o encaminhamento de resposta. Nas
palavras do Procurador da República Paulo Sérgio Duarte da Rocha Júnior:
“A requisição ministerial tem de ser individualizada, vale dizer, dirigida
diretamente a alguém, que deve comprovadamente ter recebido a requisição”43.
O TRF da 4ª Região possui entendimento semelhante, conforme
esposado no acórdão a seguir:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
ARTIGO 10, DA LEI Nº 7.347/85. REQUISIÇÃO DE
DOCUMENTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL. DADOS TÉCNICOS INDISPENSÁVEIS
À PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DESCONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.
O crime previsto no artigo 10, da Lei nº 7.347/85 caracterizase com a ciência do acusado acerca da indispensabilidade
para a propositura de Ação Civil Pública de dados técnicos
requisitados pelo Ministério Público Federal. Se não consta
da requisição a informação de que os documentos são
imprescindíveis ao ajuizamento da ACP, bem como de que
o descumprimento da solicitação configura um ilícito penal,
o não atendimento é conduta atípica, em face da ausência
de dolo44.
42. TRF4, PIMP 0013239- 05.2012.404.0000, Quarta Seção, Relator Márcio Antônio Rocha, D.E.
28/02/2013.
43. ROCHA JUNIOR, Paulo Sérgio Duarte da. Breves comentários ao crime do art. 10 da Lei
7.347/85, Revista brasileira de ciências criminais, n. 62, p. 178-196, 2006, p. 178.
44. TRF – 4ª Região, RecCrSE 2004.70.01.011582-8, PR, Rel. Des. Fed. Luiz Fernando Wowk
Penteado, julgado em 03/09/2008.
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Observados os requisitos legais para elaboração da requisição, assim
como os elementos essenciais para eventual responsabilização penal por
ausência de demora, parecem resguardados os direitos dos agentes que atuam
na seara ambiental. De forma que eventual atuação dolosa permanece sendo
penalmente responsabilizável, ao mesmo tempo em que se permite que o
servidor atue sem medo de eventual crime decorrente meramente da falta de
estrutura da administração pública.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A requisição de informações pelo Ministério Público, quando
razoavelmente manejada em seus limites legais, conteúdo e prazo, pode servir
como efetivo instrumento de cooperação entre entidades que possuem a
mesma finalidade de proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Neste sentido, deixar de responder a requisição regularmente formulada
não deve ser considerado um irrelevante jurídico, devendo ser responsabilizada
a servidora ou servidor que deixa de atender aos seus deveres por desídia ou
capricho.
Por outro lado, apenas a ausência de resposta não é suficiente para
imediatamente configurar a ocorrência de crime. Nesta toada, como ultima
ratio, a imputação de crime não deve ser utilizada como instrumento de
coação para que a servidora ou servidor público deixe de cumprir com suas
demais tarefas institucionais e passe a servir como mero serviente do Parquet.
A realidade é que na imensa maioria dos casos, eventual demora na
emissão de resposta decorre de insuficiência de pessoal, equipamento,
infraestrutura ou outros fatores que afasta a tipicidade da conduta. Desta
feita, para os casos em que restar configurado o dolo na ação do servidor, e
somente nestes casos, permanece possível a persecução penal.
No âmbito legislativo, talvez seja chegado o momento de se reavaliar
a redação do art. 10 da Lei da Ação Civil Pública, de forma que seja
verificada a real necessidade da manutenção do tipo penal. Caso entendase pela necessidade, caberia a revisão do dispositivo para tornar ainda mais
claros os seus casos de incidência, quando desta revisão legislativa, há ainda
necessidade de adequação da pena abstrata prevista no artigo ao sistema
penal em vigor. Isso porque, atualmente, é mais gravoso deixar de atender a
um ofício de requisição do MP (art. 10 da LACP) do que deixar de cumprir
ordem legalmente emitida pelo juiz (crime de desobediência previsto no art.
330 do Código Penal).
Cabe repetir que, se de um lado o poder de investigação e prerrogativas
do Ministério Público devem ser preservadas, como forma de garantir a
controlabilidade dos atos do poder público, assim como a defesa do meio
ambiente; de outro lado os direitos e garantias individuais são inafastáveis e
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ainda mais relevantes no âmbito de processos de investigação, ainda que de
natureza cível.
Neste contexto, o instrumento da requisição ministerial não pode ser
utilizado como uma forma preguiçosa de exercício do poder de investigação
do Ministério Público, tampouco pode ser utilizada como instrumento de
coerção ou coação. A uma, pois se trata de instrumento cuja disciplina legal
prevê seus casos de utilização. A duas, pois banalizar a sua utilização prejudica
o adequado funcionamento de órgãos ambientais. A três, pois a sua utilização
desenfreada gera risco de responsabilização de servidores.
No que toca ao excesso de requisições, é forçoso lembrar do triste
fenômeno observado no âmbito do direito administrativo e também ambiental,
conhecido como “apagão das canetas” ou a crise do estado pelo controle.
Um estudo da Câmara dos Deputados, elaborado em 2015, apontou como
gargalos do licenciamento ambiental no Brasil: (i) os medos dos analistas de
responderam a processo criminal; (ii) frequente judicialização dos processos;
(iii) intervenção excessiva do Ministério Público; e (iv) falta de estrutura e
pessoal nos órgãos ambientais; como alguns dos motivos para a demora na
emissão de licenças ambientais45.
As expressões se referem às hipóteses em que as servidoras e os
servidores públicos, amedrontados pelo risco de responsabilização pessoal
por suas escolhas técnicas legítimas, simplesmente deixam de decidir em seus
processos, ou adotam a postura consagrada na expressão de Marcos Juruena
Villela Souto: dorme tranquilo quem indefere.
Existem formas de reduzir os efeitos negativos deste controle excessivo
e ineficiente, a começar pelo uso razoável das requisições de informações
do Ministério Público, evitando-se assim o sobrecarregamento dos órgãos
ambientais.
Aliás, é forçoso reconhecer que as esferas superiores do Ministério
Público já se viram obrigadas a se manifestar, reconhecendo os problemas
causados por alguns dos seus membros, como na Recomendação Conjunta
Presi-CN 2/2020, já mencionada:
Art. 4º Recomendar aos membros do Ministério Público
brasileiro a ampliação do diálogo interinstitucional,
especialmente com os órgãos fiscalizados, como meio
de fortalecer o controle proativo e resolutivo da política
pública, bem como viabilizar e racionalizar o acesso às
informações.
Art. 5º Recomendar aos membros do Ministério Público
brasileiro critério e racionalidade no exercício do poder
requisitório, de modo a permitir que os gestores mobilizem
seus esforços na execução da política pública e não na
45. HOFMANN, Rose Mirian. Gargalos do licenciamento ambiental federal no Brasil. Consultoria
Legislativa. Brasília: Câmara dos Deputados, 2015, p. 42.
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confecção de respostas.
§ 1º Evitar a expedição de notificações e requisições de
informações que já se encontrem disponibilizadas em
sistemas abertos de consulta. § 2º Evitar a expedição de
ofícios e requisições relacionados a temas inseridos nas
atribuições de outros órgãos de execução, bem como que já
tenham sido objeto de anterior requisição atendida.
§ 3º Fixar prazos razoáveis para o cumprimento das
requisições e ofícios46.

Uma medida positiva também vem da existência de mecanismos de
defesa do servidor público contra eventuais excessos do Ministério Público.
Neste sentido, existem modelos que conferem aos órgãos de advocacia pública
do Estado o dever de defender os servidores contra eventuais ações desta
natureza. Em outros casos, como no Estado do Rio de Janeiro, a legislação
estadual previa a possibilidade de restituição dos valores pagos a título de
honorários com advogado para defesa em ações desta natureza47.
Medidas de cooperação também podem ser melhores exploradas, como
a organização de encontros mensais regulares entre os membros do MP e
representantes dos órgãos ambientais, servindo de facilitador do contato
para que sejam apresentadas aquelas demandas mais urgentes, auxiliando na
priorização do atendimento entre os próprios membros do MP.
Em última análise, é importante que sejam revistas também as
possibilidades de responsabilização dos membros do MP pelos seus excessos.
Embora a legislação funcional e processual preveja esta possibilidade, o
mecanismo é utilizado de forma acanhada e os exemplos práticos ainda são
escassos48.
A recente Lei 13.869/19, que cuidou de crimes de autoridade, previu
em seus artigos 27 e 30 os casos em que eventual atuação leviana pode ser
objeto de responsabilização também de membros do Ministério Público.
As alterações realizadas em 2018 na Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/42) tentaram reforçar alguns
aspectos esquecidos da separação dos poderes como deferência à decisão
do órgão competente, uma análise consequencialista do controle e redução
da subjetividade na decisão. A aplicação prática de tais normas ainda está em
processo de internalização pelos órgãos jurídicos no país.
Como já dito na seção inaugural, simplesmente amordaçar o controlador
não parece ser o melhor caminho, por outro lado, a atuação voluntarista,
46. Recomendação Conjunta PRESI-CN Nº 2/2020.
47. A norma estadual foi recentemente considerada inconstitucional.
48. Na Ação Civil Pública 0703691-91.2019.8.07.0018 julgada pela Vara de Meio Ambiente,
Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, a sentença condenou o MP por litigância de
má-fé e responsabilidade pessoal por conduta dolosa como: “(...) falsear a verdade, proceder
de modo temerário e provocar incidentes manifestamente infundados (...)”.
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irresponsável e/ou temerária do controlador não pode ser tratada como um
indiferente jurídico.
Há, portanto, uma necessidade de se avaliar eventuais mecanismos
de desestímulo à ineficiência, como contabilização dos casos de insucessos
para fins de promoção na carreira e possibilidade de utilização do fundo do
Ministério Público para a restituição dos custos de advogados nas hipóteses
de absolvição do agente público. Em outras palavras, corrigir o baixo grau de
accountability dos membros do MP49.
No mesmo contexto, é importante que haja a reflexão dos próprios
membros do Ministério Público do seu papel em uma sociedade democrática,
o que passa pela deferência aos órgãos de natureza técnica, respeito à
pluralidade de opções legitimamente válidas e contenção em matérias de
natureza política. Mais além, conforme Cláudio Barros Silva: “deve, ainda,
entender o Ministério Público que, como protagonista, tem papel de extrema
relevância na construção democrática, mas não detém o monopólio do
corretamente justo e, sequer, a onipotência de dizer o que é certo e necessário
ao cidadão”50.
A verdade é que tais ações, pretendendo a responsabilização de servidor
por ausência de resposta, são esmagadoramente julgadas improcedentes. Isso
significa dizer que recursos públicos estão sendo gastos em persecução penal
muitas vezes leviana, implicando constrangimento aos servidores, custos com
promotoria, defesa e o judiciário, para que no final seja alcançado o mesmo
resultado óbvio e esperado de absolvição.
De todas as possibilidades acima aventadas, no entanto, é certo que a
que melhor atinge ao objetivo final de proteção ao meio ambiente é aquela
que permite que o MP e as entidades de meio ambiente estabeleçam o diálogo
de forma permanente. Tal postura poderia reduzir o número de requisições,
reduzir a demanda por informações de pouca relevância e permitir que o
órgão ambiental se aproxime do órgão de controle de forma menos temerosa,
inclusive permitindo um fluxo constante e voluntário de informações, marcado
pelo interesse no trabalho em conjunto e não com medo de responsabilização.
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O princípio do não retrocesso
ambiental e o supremo tribunal
federal - o renascimento de uma
discussão superada
MATEUS STALLIVIERI DA COSTA
NELSON TONON NETO

INTRODUÇÃO
Ouve-se o galo, mas não se sabe de onde ele cantou
Antônio de Castro Lopes - Origens de Anexins (1983)
O Direito Ambiental é em especial uma matéria de paixões, afirmação
esta que se tornou ainda mais evidente nos últimos anos. Ao contrário de outras
disciplinas irmãs, as lições jurídicas, voltadas ao meio ambiente, tornaram-se
assunto cotidiano, ocupando espaço não apenas na academia e judiciário, mas
também nas mesas de jantar, reuniões entre amigos e até nos mais variados
botequins. Essa evidência ajuda a promover debates, reforçar a importância
da preservação e alavancar mudanças necessárias. O que não pode, nunca e
jamais, em um Estado Democrático de Direito, é a opinião e clamor público
se sobressaírem à técnica jurídica e aos preceitos da hermenêutica, sob o risco
de se abandonar a segurança jurídica.
Nesse sentido, o que se pretende no presente capítulo é elaborar
breves reflexões sobre um princípio que, em específico, tem ganhado notória
relevância na disciplina, o denominado princípio do Não Retrocesso Ambiental.
A bem verdade, apesar de ter se consolidado ao longo da década passada no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça - STJ, sua aplicação, ao nosso ver,
ainda carecia de aprofundamento teórico e prático, recebendo seu grande
destaque no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIs,
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que questionaram o Código Florestal de 2012 no Supremo Tribunal Federal STF. Ocorre que, apesar do tribunal na ocasião consolidar um entendimento
quanto ao princípio, sua invocação em sentido oposto no judiciário continuou
sendo recorrente.
O objetivo do presente artigo concentra-se então em, de forma sucinta
e breve, apresentar as correntes que abordam o princípio do Não Retrocesso
Ambiental, determinando na sequência qual o entendimento exarado pelo STF
e que repercussões essas decisões trouxeram para a aplicação do princípio.
Sem a pretensão de também se afastar ou isolar de qualquer senso crítico
prévio, a intenção do artigo é elaborar uma revisão bibliográfica e judicial
da temática, já alertando ao leitor que não procure nas páginas seguintes um
caráter conclusivo, mas sim reflexivo que talvez possibilite uma orientação
para aprofundamentos futuros.
Parte-se então para um primeiro momento no qual será analisada a
origem do princípio, permitindo compreender seu enquadramento inicial e
como se desenvolveu para uma aplicabilidade em matéria ambiental. Esse
desenvolvimento prévio torna-se fundamental para compreender as teorias
que envolvem a sua aplicabilidade, pois o desconhecimento das características
iniciais permite constatações que se afastam da intenção do próprio
instrumento, conforme se demonstrará.

1 PRINCÍPIO DO NÃO RETROCESSO - ORIGEM SOCIAL E
EVOLUÇÃO PARA O AMBIENTAL
Originalmente o princípio do Não Retrocesso, também conhecido como
da Não Regressão ou da Proibição do Retrocesso, limitava-se à proteção de direitos
fundamentais e dentro de uma concepção social. A intenção original era evitar
que conquistas anteriores fossem reduzidas ou suprimidas do ordenamento,
tornando o instituto intimamente ligado aos direitos prestacionais.
Analisando o princípio, o português J. J. Gomes Canotilho1 afirma
que o núcleo essencial dos direitos, já regulamentados por lei, não deve
ser revogado sem que sejam instituídos “esquemas” compensatórios ou
substitutivos, estando assim o legislador vinculado a esses critérios sob o risco
de cair em inconstitucionalidade. Em outras palavras, e utilizando as lições do
autor, pode-se afirmar assim que o princípio não permitia a edição de normas
que previam um retrocesso na implementação de direitos fundamentais já
instituídos por lei, exigindo que fossem aprovadas medidas que assegurassem
a proteção do núcleo do direito envolvido, podendo ser elas políticas públicas,
resoluções e novas normas.

1.

CANOTILHO, J. GOMES. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Almedina,
1998, p. 320-321.
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É possível afirmar que o surgimento dessa construção doutrinária
estrangeira advém da crise do Estado de bem-estar social, pois ainda na
Alemanha, durante a década de 1970, foi discutida a possibilidade de restrição
e/ou supressão de benefícios sociais. Ocorre que a Lei Fundamental alemã
não garantia os direitos sociais, levando parte da doutrina a defender a
impossibilidade de edição de normas que reduzissem de forma relevante
direitos já concretizados, passando a se falar em princípio do Não Retrocesso
Social.
Cabe nesse sentido reforçar as enormes diferenças legislativas entre o
ordenamento alemão e o brasileiro. Mesmo que compreendendo a importância
do direito estrangeiro como fonte hermenêutica e de influência legislativa, não
é possível aplicar instrumentos externos à realidade e a características locais
sem um mínimo temperamento. A Constituição Federal de 1988 assegura, de
forma expressa, uma larga lista de direitos sociais, afastando-se da concepção
alemã - fato este que precisa ser considerado.
Em relação especificamente ao princípio do Não Retrocesso Social, não
existe previsão expressa destes nos dispositivos constitucionais, porém sendo
possível mencionar entendimentos doutrinários que defendem a sua previsão
implícita, como faz Ingo Wolfgang Sarlet2, ou até mesmo a sua categorização
como modalidade de eficácia de princípio fundamentais, como entendem
Luís Roberto Barroso3 e Ana Paula de Barcellos4. Para além da natureza
implícita, a aplicação do instrumento vem sendo estendida a todos os direitos
fundamentais, inclusive para as normas de matéria ambiental e de cunho não
prestacional, ao contrário do originalmente defendido.
Essa interpretação surge da consolidação do direito ao meio ambiente
equilibrado como um direito fundamental, após a previsão do art. 225 da
Constituição Federal, o que incluiria a proteção ao meio ambiente dentro de
uma noção de obrigatoriedade de “progresso contínuo”. Quanto ao conceito,
Michel Prieur5 afirma existir uma obrigação positiva dos estados em “evoluir”
em matéria ambiental, que, embasada em diferentes textos internacionais
de direitos humanos, todos correlatos com o meio ambiente, tornam a
progressividade vinculada a uma obrigação negativa de Não Retrocesso.
2.
3.
4.
5.

SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos fundamentais sociais e proibição de retrocesso: algumas
notas sobre o desafio da sobrevivência dos direitos sociais num contexto de crise. (Neo)
constitucionalismo. Porto Alegre: Instituto de Hermenêutica Jurídica, 2003.
BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática
constitucional transformadora. 6. ed. São Paulo: Saraiva. 2008, p. 379-380.
BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais. 3. ed. São Paulo:
Renovar, 2011, p.87.
PRIEUR, Michel. O princípio da “não regressão” no coração do direito do homem e do meio
ambiente. Tradução: Liton Lanes Pilau Sobrinho e Marcos Vinicius Viana da Silva. Artigo
publicado em Ch. Cournil et Cath. Fabregoule ed. Changements environnementaux globaux et droits de
l’homme, CERAP et Iris, Université Paris 13, 2012. Disponível em: http://siaiap32.univali.br.
Acesso em: 06 ago. 2017.
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No Brasil já existem diversos entendimentos dentro da doutrina pela
extensão do princípio para a matéria ambiental, podendo citar como defensores
Antonio Herman Benjamin6, Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer7,
Patrick de Araújo Ayala8 e Carlos Alberto Molinaro9. No âmbito prático, é
possível afirmar que começa a se consolidar entendimento semelhante.
O reconhecimento do princípio como elemento constitucional implícito
acabou por gerar preocupações de certos setores, principalmente no tocante
ao seu potencial de “engessamento” das práticas legislativas, falando-se em
limitação à liberdade conformativa, à mutabilidade do Direito e à autonomia
do legislador. Ao julgar a Medida Cautelar na ADI n. 4.543/DF o ministro
Gilmar Mendes, em tom crítico, alertou para a possibilidade de que em certo
momento todas as leis consideradas boas passariam a integrar de certa forma
um conceito constitucional, tornando-se irrevogáveis.
Na Europa, local de origem do princípio, debates como o realizado
pelo ministro, já vinham ocorrendo, gerando inclusive mudanças de
posicionamentos de autores que, consagradamente, defendiam a aplicabilidade
do princípio. J.J. Canotilho10, o qual, por sua vez, acabou por realizar reflexões
quanto à eficácia normativa do princípio da proibição do retrocesso,
afirmando que seria necessário relativizar o discurso que ele mesmo enfatizou
em trabalhos anteriores em virtude de que a realidade momentânea vivida por
Portugal tornaria insustentável a defesa de um princípio da Não Reversibilidade
Social.
Ao abordar especificamente o princípio voltado para a área ambiental,
é preciso atenção ainda maior, principalmente considerando a complexidade
que envolve a utilização dos recursos naturais. O direito fundamental ao meio
ambiente equilibrado não é apenas um direito prestacional, objeto inicial do
Não Retrocesso, mas sim um direito “fundamental completo” que abrange um
leque de posicionamentos que acarretam um direito de proteção, direito de
defesa e também procedimental, conforme expõe Alexy11. Qualquer proibição
de alteração legislativa em matéria ambiental não envolve assim apenas
BENJAMIN, Antônio Herman. Princípio da proibição de retrocesso ambiental. In: Princípio da
Proibição de Retrocesso Ambiental. Brasília: Senado Federal; Comissão de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle, 2012, p. 121-206.
7. SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental: estudos
sobre a Constituição, os direitos fundamentais e a proteção do ambiente. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2011, p. 121-206.
8. AYALA, Patrick de Araújo. Direito fundamental ao meio ambiente e a proibição de regresso
nos níveis de proteção ambiental na Constituição brasileira. Princípio da Proibição de Retrocesso
Ambiental. Brasília: Senado Federal; Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle, 2012, p. 207-246.
9. MOLINARO, Carlos Alberto. Direito Ambiental: proibição de retrocesso. Porto Alegre: Livraria
do Advogado, 2007.
10. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estudos sobre Direitos Fundamentais. Coimbra: Almedina,
2004, p. 111.
11. ALEXY, Robert. A Teoria dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008.
6.
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posturas estatais, mas todo um escopo econômico e social que acarreta em
repercussões na esfera de direitos de toda coletividade.
Torna-se evidente que a simples importação do princípio para as
terras brasileiras pode apresentar dificuldades de implementação, tanto
pelas diferenças normativas, como também pela existência de revisões
quanto ao entendimento na própria origem do instrumento. Dessa forma,
para compreender a aplicabilidade do princípio é necessário revisar como a
doutrina tem entendido os limites para a configuração do Não Retrocesso, assim
como verificar qual o entendimento do STF quando provocado quanto ao
tema.

2 CONCEPÇÃO ALARGADA DO NÃO RETROCESSO E
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA
Para começar a análise relacionada às correntes que debatem o princípio
do não retrocesso ambiental, opta-se por adotar, com fins meramente
acadêmicos, uma classificação dividida em duas categorias. Para a primeira
corrente, que defende a impossibilidade de ocorrer qualquer alteração
legislativa em matéria ambiental que venha diminuir a proteção ambiental,
adota-se a nomeação de concepção alargada ou de interpretação extensiva.
Já para a segunda corrente, que adota uma postura moderada, exigindo
outros elementos de aplicabilidade, adota-se a nomenclatura de concepção
ponderada ou interpretação restritiva12.
Assim, no primeiro momento são expostos os fundamentos utilizados
pelos autores da primeira corrente, partindo-se posteriormente para a análise
da segunda. Importante destacar que relevantes autores filiam-se a essa linha
de pensamento, construindo robustos estudos. Embasando preliminarmente
a corrente, Romeu Thomé13 afirma que é missão constitucional do estado
atuar progressivamente na proteção ambiental, cabendo ao Poder Judiciário
intervir por meio de controle de constitucionalidade nos atos em que se
verifique recuo nos níveis de proteção.
Em sentido semelhante, José Rubens Morato Leite14 afirma que o
princípio atua como um limitador das decisões do Poder Público. Para
o autor, o administrador e legislador não podem atingir os limites que
definem um mínimo existencial ecológico, devendo sempre aperfeiçoar os
níveis que atingem o interesse das futuras gerações. Concluindo ser possível
reconhecer um imperativo de não retrocesso, argumentação que pode ser
12. SAES, Marcos André Bruxel; GULIN, Gleyse; TONON NETO, Nelson. O princípio da proibição
do retrocesso e o licenciamento ambiental. COLI, Adriana; DIAS, Pedro. (coord.) O setor elétrico e o meio
ambiente. Rio de Janeiro: Synergia: FMASE, 2017.
13. THOMÉ, Romeu. O Princípio da Vedação de Retrocesso Socioambiental no contexto da sociedade de risco.
Salvador: JusPodivm, 2014, p. 89.
14. LEITE, José Rubens Morato. Manual de Direito Ambiental. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 116.
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sustentada por meio da definição de um mínimo existencial que não poderia
ser desconstituído.
Acompanhando o entendimento, Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer15
corroboram afirmando que o princípio implicaria não apenas o dever de “não
piorar” as condições legais de defesa do meio ambiente, mas também em uma
obrigação de “melhorar”.
Pela análise das duas definições, pode-se instituir que, de acordo com a
interpretação do princípio por meio da concepção alargada, a Administração
Pública fica impedida de recuar a proteção já prevista na legislação. Nesse
sentido, uma lei ou ato administrativo posterior não pode mitigar ou excluir
normas que tutelem o meio ambiente, sob pena do Judiciário determinar a
invalidade destes.
Na aplicação dessa concepção, é possível citar julgado paradigma
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG, que declarou
incidentalmente em arguições distintas a inconstitucionalidade dos artigos
62 e 67 do Novo Código Florestal - Lei n. 12.651/2012. Em relação ao
artigo 62 o TJMG entendeu, por meio de acórdão relatado pelo eminente
Desembargador Wander Marotta, que a matéria já sofria regulamentação por
meio do artigo 3º da Resolução 303/2002 do Conselho Nacional do Meio
Ambiente – CONAMA, ou seja, estar-se-ia positivando um retrocesso.
Do voto do Desembargador Relator se extrai: “A meu ver é
inconstitucional o art. 62 da Lei Federal nº 12.651/12, sobretudo em virtude
do princípio da proibição do retrocesso em matéria ambiental, porquanto
caracteriza redução desproporcional e injustificada de direitos arduamente
conquistados pela coletividade”. Ou seja, pelo acórdão vencedor, mesmo no
caso havendo um conflito entre uma lei, editada pelo legislativo após amplo
debate, e um ato administrativo infralegal, a legislação seria inconstitucional
devido à diminuição dos níveis de proteção.
Independente de qualquer análise material, ou seja, no tocante a qual
redação seria mais adequada, nota-se que a concepção alargada apresenta
uma inovação ao ordenamento jurídico, permitindo uma inversão inclusive
nos clássicos elementos de interpretação hermenêutica. Se prosseguisse o
entendimento adotado pelo TJMG, é possível afirmar que com o tempo outros
tribunais passariam a analisar por meio de controle difuso ou concentrado
de constitucionalidade a materialidade de todo e qualquer dispositivo que
tratasse de matéria ambiental, analisando de forma subjetiva seu conteúdo e
trazendo perigosa insegurança jurídica.
A grande controvérsia na aplicação do princípio em uma concepção
alargada parece estar justamente na interpretação necessária para a sua
15. SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental: estudos
sobre a Constituição, os direitos fundamentais e a proteção do ambiente. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2011, p. 198.
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efetividade. O meio ambiente como bem complexo não permite com
facilidade definir que efeitos são “mais benéficos” ou “negativos”, gerando
assim um segundo palco de debate para toda legislação aprovada no congresso
ou ato administrativo imposto pelo executivo, sendo esse o Poder Judiciário,
em que em geral se desconhece a matéria ou não se possui atribuição para
essa avaliação.
É possível afirmar que, de forma pragmática, ao se defender uma
aplicação por meio da concepção alargada, o que se está fazendo de fato é
ampliando o controle de constitucionalidade aos atos normativos revogados,
e não necessariamente se limitando à Constituição. A possibilidade que se
abre é que um magistrado passe a negar a aplicação de dispositivos vigentes
em virtude de comandos já revogados que, ao seu juízo, apresentavam
regramentos mais protetivos.
Pensando em um exemplo concreto e para fins meramente
exemplificativos, tem-se que uma concepção alargada do princípio
apresentaria impossibilidades de revisões importantes para as realidades
locais. Tomando o caso de um município, por exemplo, haveria dificuldade
de ajustar o zoneamento para adequá-lo ao crescimento do núcleo urbano,
possibilitando a melhoria da qualidade de vida da população residente, ou
até mesmo corrigir possíveis equívocos interpretativos que instituíram áreas
non aedificandi, restritivas ou de preservação permanente. Uma vez limitada a
ocupação, seria possível argumentar que futuras alterações que diminuíssem
a proteção ambiental estariam indo contra a noção de “progresso contínuo”,
interpretação não condizente com a própria natureza do Plano Diretor que
prevê sua revisão de 10 em 10 anos - Lei 10.257/2001, art. 40, § 3º.
Compreendendo a posição doutrinária e o precedente judicial que
defendem uma aplicabilidade da concepção alargada, assim como efetuadas
as críticas que apontam possíveis dificuldades de implementação, torna-se
possível abordar a segunda interpretação do princípio do Não Retrocesso, assim
como posteriormente o entendimento do STF quando se debruçou sobre o
assunto.

3
CONCEPÇÃO
PONDERADA
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA

DO

PRINCÍPIO

E

Apresentados os elementos que constituem a corrente denominada
concepção alargada do princípio da proibição do retrocesso ambiental, pode-se partir
para a segunda visão quanto à interpretação do instituto, que, conforme foi
mencionado, optou-se por chamar desde trabalhos anteriores de concepção
ponderada, ou de interpretação restritiva.
Para compreender o Não Retrocesso Ambiental, é preciso enquadrá-lo
dentro de uma análise do ordenamento jurídico como um todo, em que é
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possível verificar a necessidade de ponderação entre direitos fundamentais.
A própria noção de desenvolvimento sustentável, incorporado no nosso
ordenamento ora de maneira explícita, ora de maneira implícita, exige uma
harmonização entre interesses distintos, sendo eles o crescimento econômico,
o desenvolvimento social e a proteção ambiental. Considerando esses fatores,
a simples avaliação de qual norma protege, mais ou menos, os recursos
naturais poderiam entrar em conflito com a própria lógica normativa adotada
pelo sistema.
Nesse sentido, adotando uma concepção ponderada, entende-se que
o princípio somente deve ser aplicado quando ocorrer uma alteração ou
revogação legislativa que suprima ou desconstitua um núcleo essencial de um
direito tutelado. Não caberia ao legislador nessa corrente traçar um histórico
completo da norma, selecionando a que entende ser mais protetiva no caso
concreto, pois estaria substituindo a função do próprio legislador. O papel
do judiciário para essa corrente estaria em verificar se houve efetivo ataque
ao núcleo essencial do direito tutelado, sendo nesse caso possível defender
a inconstitucionalidade não apenas pela aplicabilidade do princípio, mas
também por incompatibilidade em relação ao direito fundamental ao meio
ambiente equilibrado.
Entrando nas especificidades da aplicação, J. J. Canotilho16 defende a
inconstitucionalidade da norma que revoga um direito já realizado “sem a
criação de outros esquemas alternativos ou compensatórios”. Em sentido
semelhante, Luís Roberto Barroso17 afirma que a vedação ao retrocesso exige
que o judiciário invalide a revogação de normas que concedam ou ampliem
direitos fundamentais sem que ocorra uma substituição destas. Trata-se então
de impedir a ocorrência de um vazio, não se tratando de debater se o fim é
mais ou menos apropriado para atingir o objetivo constitucional tutelado,
mas sim a impossibilidade de esvaziamento do comando constitucional.
Cabe ressaltar que, mesmo com a diminuição do escopo subjetivo, a
concepção do que efetivamente seja um retrocesso ainda se mantém uma
questão delicada, jogando importante função ao judiciário no sentido de
averiguar materialmente a incidência no núcleo dos direitos fundamentais ou
não.
No âmbito do Supremo Tribunal Federal, na primeira vez que o
princípio da vedação ao retrocesso foi mencionado em um julgamento (ADI
2065-0/DF, em fevereiro de 2000), o ministro Sepúlveda Pertence, em voto
vencido, posicionou-se no sentido de que pode o legislador substituir uma
norma por outra de igual função complementadora, sendo vedado apenas
16. CANOTILHO, J. GOMES. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Almedina,
1998, p. 320-321.
17. BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática
constitucional transformadora. 6. ed. São Paulo: Saraiva. 2008, p. 379-380
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substituir a regulação pelo retorno ao vazio normativo, o que faria os preceitos
constitucionais retrocederam a sua impotência original.
Analisando o posicionamento do tribunal em oportunidades
posteriores, verifica-se que ocorreram fundamentações em decisões baseadas
no princípio do Não Retrocesso, sobretudo quando relacionadas às matérias
de seguridade social e de direitos políticos. É possível citar o entendimento
do ministro Celso de Mello, que se posicionou em diferentes momentos
quanto ao princípio, como no ARE n. 639337 AgR/SP; RE n. 581352 AgR/
AM; ADI n. 3105-8/DF; MS n. 24875-1/DF. Nessas ocasiões, o ministro
defendeu que o Não Retrocesso impede que os direitos fundamentais, uma vez
atingidos, não possam ser suprimidos ou reduzidos pelo Estado - exceto se
medidas ou políticas compensatórias venham a ser implementadas.
A posição defendida pela ministra Cármen Lúcia no voto do julgamento
da ADI n. 3104/DF acompanha o entendimento anterior. Analisando a
existência de direito adquirido ao regime jurídico previdenciário, a ministra
entendeu que, no caso concreto, houve adaptação dos critérios e não uma
supressão do direito de aposentadoria. Segundo a ministra, haveria incidência
do princípio da Proibição do Retrocesso Social apenas se ocorresse a “(...)
negativa no sistema constitucional brasileiro de ser extinta a possibilidade de
aposentadoria”, o que não teria acontecido.
Adentrando especificamente no escopo ambiental, Patrick de Araújo
18
Ayala defende postura semelhante, afirmando existir “certo consenso” no
sentido de não ser possível uma desconstituição sem um efeito compensatório
em níveis de organização ou realização de direitos fundamentais. Seguindo essa
interpretação, tem-se que medidas que apenas adequam políticas seguindo os
anseios populares, novos modelos, tecnologias supervenientes ou parâmetros
técnicos, sem extinguir a aplicabilidade de direitos, não importam em violação
ao princípio do Não Retrocesso.
No julgamento da Medida Cautelar na ADI n. 4.543-MC/DF, o
ministro Luiz Fux tratou de um segundo elemento para a aplicação da
concepção ponderada, sendo ele a necessidade de um sentimento jurídico
coletivo acerca da determinação jurídica em debate. Citando Felipe Derbli,
o ministro afirma que “a ocorrência do retrocesso anteriormente à exegese
da própria norma constitucional se tenha expandido de modo a que essa
compreensão mais ampla tenha alcançado um consenso básico profundo e,
dessa forma, tenha radicado na consciência jurídica geral a ideia de que aquela
perspectiva jurídica é a mais correta.” O voto é reforçado com a citação de
pensamento semelhante de Jorge Miranda.
18. AYALA, Patrick de Araujo. Direito fundamental ao meio ambiente e a proibição de regresso
nos níveis de proteção ambiental na Constituição brasileira. In: Princípio da Proibição de Retrocesso
Ambiental. Brasília: Senado Federal; Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle, 2012, p. 233.
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Assim, o entendimento doutrinário e jurisprudencial vinha se
consolidando no sentido de que, para que ocorresse a aplicação do princípio
do não retrocesso, seria exigido não apenas que ocorresse uma violação do
núcleo de um direito fundamental, assim como também que se verificasse
um segundo fator subjetivo, ligado à existência de uma norma anterior com
elevado consenso social a seu respeito.
Mesmo com a necessidade de dois novos elementos para a aplicação
em relação à concepção alargada, a concepção ponderada ainda enfrenta a
dificuldade de se definir o que se constitui o núcleo essencial de cada um
dos direitos fundamentais, tornando essa inclusive uma das questões mais
problemáticas da teoria dos direitos fundamentais19.
Adentrando no assunto, tem-se que, para Alexy20, o conteúdo essencial
dos direitos fundamentais é a consequência da aplicação da máxima da
proporcionalidade, “é aquilo que resta após o sopesamento”. Ou seja,
“restrições que respeitem a máxima da proporcionalidade não violam a
garantia do conteúdo essencial”. Nesse mesmo sentido posiciona-se Virgílio
Afonso da Silva21 afirmando que “Ambos os conceitos - conteúdo essencial
e proporcionalidade - guardam uma íntima relação: restrições a direitos
fundamentais que passam no teste da proporcionalidade não afetam o
conteúdo essencial dos direitos restringidos”.
Seguindo o entendimento, o ministro Celso de Mello, ao relatar a ADI
n. 2.213 MC/DF, entendeu ser necessário “promover uma específica análise
comparativa entre tal princípio e cada uma das normas ora impugnadas”
(Tribunal Pleno, DJ 23.04.2004, p. 56). No acórdão em debate, aliás,
expressamente consignou o ministro a necessidade de análise da norma
impugnada à luz do princípio da proporcionalidade, a fim de evitarem excessos
por parte do legislador, estes sim efetivamente passíveis de caracterizar
retrocessos.
Assim, adotando uma interpretação restritiva do princípio do Não
Retrocesso, não se permitiria que na atuação do legislador fosse extinta uma
garantia ou direito, sobretudo de cunho social, de forma a tornar vulnerável
um direito fundado na Constituição, que necessitava anteriormente da
regulamentação alterada para garantir sua efetividade. Importante ressaltar,
porém, que da vedação do regresso ao estado de omissão legislativa anterior
à adequação de políticas públicas, no entanto, há relevante diferença –
configurando-se esta a principal diferença entre as concepções.

19. PIEROTH, Bodo; SCHLINK, Bernhard. Direitos Fundamentais. São Paulo: Saraiva, 2012, p.
146-148.
20. ALEXY, Robert. A Teoria dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 297-298.
21. SILVA, Virgílio Afonso da. O conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a eficácia das
normas constitucionais. Revista de Direito do Estado, n. 4, 2006, p. 43.
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Vedar toda e qualquer alteração legislativa que, à primeira vista, indique
disposição menos restritiva em matéria de direitos sociais ou ambientais,
significa obstar o desenvolvimento natural das sociedades, desfigurando o
real intuito perquirido com a defesa do princípio da proibição do retrocesso,
sendo inclusive esse o entendimento que se encaminhava o Supremo Tribunal
Federal em decisões esparsas. Ocorre que o princípio ganhou de fato o
holofote do STF quando se tornou argumento principal para a judicialização
de inúmeros artigos do Novo Código Florestal, obrigando o tribunal a
consolidar entendimento quanto ao tema, conforme se demonstrará adiante.

4 POSIÇÃO DO STF QUANTO AO NÃO RETROCESSO - ANÁLISE
DAS ADIS E ADC DO CÓDIGO FLORESTAL
Abordando em específico a atuação do STF nas ações envolvendo
o Novo Código Florestal, pode-se introduzir que quem trabalha com meio
ambiente, e consequentemente direito ambiental, possui plena ciência de
que, em certas situações, não raro se desenvolve controvérsia no que tange à
aplicação do atual Código Florestal - Lei n. 12.651/2012, em detrimento da lei
anterior - 4.771/1965. De fato, situação análoga também ocorre com outras
normas, existindo também discussão quanto à norma antiga/revogada/
substituída ser teoricamente “menos protetiva” do que a norma nova/em
vigor/substituinte, porém dificilmente com tanta visibilidade.
Mesmo que, à primeira vista, pareça-se estar diante de controvérsia de
fácil solução, já que a Lei de 2012 revogou inteira a expressamente a de 1965,
não foi isso que a prática demonstrou nos dias que seguiram a 28 de maio
de 2012, data da entrada em vigor da Codificação. Nesse sentido, é possível
afirmar, com segurança, que as divergências quanto à aplicação do Código de
2012 ou de 1965 tiveram extrema relação com o objeto do presente capítulo,
centrando grande parte das discussões no já apresentado princípio do Não
Retrocesso Ambiental.
Conforme já demonstrado, para os defensores do princípio em sua
concepção alargada, o direito ambiental não comportaria retrocessos
legislativos. Isto é, mesmo que uma Lei viesse naturalmente para revogar outra,
como Lei n. 12.651/2012 em relação à Lei n. 4.771/1965, na prática, poderse-ia privilegiar a aplicação da antiga se a nova representasse um retrocesso
ecológico, sendo considerada menos benéfica ao meio ambiente. Tamanha
foi a relevância do princípio, que ele se mostrou fundamento essencial das
Ações Diretas de Inconstitucionalidade propostas pelo Ministério Público
Federal (ADIs n. 4901, 4902, 4903) e pelo Partido Socialismo e Liberdade –
PSOL (ADI n. 4937) em face do Código Florestal de 2012.
Contudo, em 28 de fevereiro de 2018, o Supremo Tribunal Federal
– STF finalizou o julgamento das citadas ADIs e da Ação Declaratória de
Constitucionalidade – ADC proposta pelo Partido Progressista – PP - sendo
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o acórdão, todavia, somente publicado em 13 de agosto de 2019. Destacase que a grande maioria dos artigos da Lei n. 12.651/2012 foi declarada
constitucional, e, portanto, continuaram a vigorar plenamente nos exatos
termos definidos pelo legislador, após o longo processo legislativo que
culminou com a edição da norma. Aliás, cabe destaque que esta elaboração
contou com setenta audiências públicas realizadas no Congresso Nacional,
conforme ressaltado pelos ministros do STF em suas falas durante o
julgamento.
Entre os dispositivos declarados inconstitucionais, vale mencionar as
expressões “gestão de resíduos” e “instalações necessárias à realização de
competições esportivas estaduais, nacionais ou internacionais” constantes do
art. 3º, VIII, ‘b’, bem como das expressões “demarcadas” e “tituladas” do art.
3º, parágrafo único da Lei.
Além disso, os ministros do STF decidiram pela interpretação,
conforme a Constituição da República de modo a: (i) se exigir a comprovação
de inexistência de alternativa técnica e locacional para todos os casos de
intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP) por utilidade pública
(art. 3º, VIII) e interesse social (art. 3º, IX); (ii) reconhecer que o entorno das
nascentes e de olhos d’água intermitentes configuram APP (art. 3º, XVII e
art. 4º, IV); (iii) permitir a compensação apenas entre áreas com identidade
ecológica (art. 48, § 2º); (iv) afastar o risco de decadência ou prescrição dos
ilícitos ambientais praticados antes de 22 de julho de 2008 no decurso de
execução dos termos de compromisso celebrados no âmbito dos Programas
de Regularização Ambiental (art. 59, §§ 4º e 5º).
Já em relação ao princípio da proibição do retrocesso, entende-se que o STF
prestigiou a sua interpretação e aplicação dentro da concepção ponderada,
isto é, suscitando-o apenas nos casos em que houve, no entendimento dos
julgadores, ofensa ao conteúdo essencial, ou seja, o núcleo duro da norma.
Nestes estritos termos, a compreensão inicial foi de que com o julgamento
do STF se estaria inaugurando um cenário de maior segurança jurídica
no tocante à aplicação do Código Florestal, assim como de outras tantas
normas do ordenamento jurídico ambiental que possuem atos normativos
equivalentes anteriores supostamente “mais protetivos”. Enquanto de 2012 a
2018 se tinha situação muito insegura em termos jurídicos, com decisões em
diversos e contrários sentidos, como pela prevalência da Codificação de 2012
ou 1965, ou pela consagração ou não do princípio da proibição do retrocesso,
concebeu-se que com o julgamento das ADIs e ADC haveria contornos
definitivos, dados pelo STF, quanto ao assunto.
Em linhas gerais, o STF estabeleceu que não se pode, com base no
princípio da proibição do retrocesso, engessar o natural e democrático
processo legislativo. Na literalidade do que firmou a Corte Suprema, conforme
voto condutor do Ministro Luiz Fux:
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O engessamento de possibilidade de escolhas na
formulação de políticas públicas, a impedir a redistribuição
de recursos disponíveis entre as diversas finalidades carentes
de satisfação na sociedade, em nome de uma suposta
“vedação do retrocesso” sem base no texto constitucional
viola o núcleo básico do princípio democrático e transfere
indevidamente ao judiciário funções inerentes aos Poderes
Legislativo e Executivo. Não fosse o suficiente ainda afasta
arranjos mais eficientes para o desenvolvimento sustentável
do país como um todo. (ADI 4901, Relator: Min. Luiz Fux,
Tribunal Pleno, julgado em 28/02/2018, publicado em
13/08/2019).

Em continuidade, consta do acórdão o certeiro alerta no sentido de
que não se pode defender:
(...) verdadeiro congelamento eterno da legislação
ambiental, deixando de rever instrumentos legislativos
obsoletos e superados pelo desenvolvimento técnicocientífico da exploração dos recursos naturais, sempre sob
a genérica alegação da proibição do princípio do retrocesso,
independentemente da comprovação de que as normas
anteriores demonstraram-se excessivas ou inócuas. (ADI
4901, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em
28/02/2018, publicado em 13/08/2019).

Assim sendo, já que o STF condenou e coibiu, em suas próprias
palavras, o engessamento e o congelamento da evolução legislativa ambiental,
concluía-se que havia sido colocada pá de cal na controvérsia quanto à
aplicabilidade da Lei n. 12.651/2012 ou da Lei n. 4.771/1965. Aplicar-se-ia a
Lei atual, que está em vigor. Ou seja: aplicar-se-ia o Código Florestal de 2012,
e não o revogado de 1965.
No entanto, conforme se demonstra no tópico que se segue - e bem por
isso o tempo verbal utilizado neste item foi, no modo indicativo, futuro do
pretérito - posteriores julgamentos, do Supremo Tribunal Federal e, inclusive,
do Superior Tribunal de Justiça, mostraram que a controvérsia ainda está
longe de ser sedimentada - mesmo que, em nosso sentir, o STF tenha exarado
toda a fundamentação necessária nas ADIs n. 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC
n. 42 para dar palavra final ao assunto - prestigiando a concepção ponderada
do princípio.

5 COMEÇO DO FIM OU FIM DO COMEÇO? POSTURA DO STF
APÓS ANÁLISE DO CÓDIGO FLORESTAL
Como já antecipado no final do tópico anterior, embora tenha
se compreendido que o STF, quando do julgamento das ADIs e ADC
relacionadas à Lei n. 12.651/2012, teria consagrado a aplicação e interpretação
do princípio à vedação do retrocesso ambiental em sua forma ponderada,
entendimentos posteriores da Corte Suprema, e mesmo do Superior Tribunal
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de Justiça, diluíram esse entendimento. Uma decisão-chave e recente que não
se pode perder de vista neste particular é da Medida Cautelar na Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 747.
Primeiramente, esclarece-se que a ADPF em questão foi proposta
pelo Partido dos Trabalhadores (PT) em face da Resolução n. 500, de 28 de
setembro de 2020, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA),
que revogou as Resoluções ns. 284/2001, 302/2002 e 303/2002. Os
atos normativos revogados tratavam, respectivamente, a respeito de (i)
licenciamento de empreendimentos de irrigação; (ii) parâmetros, definições
e limites de Áreas de Preservação Permanente de reservatórios artificiais e o
regime de uso do entorno e (iii) os parâmetros, definições e limites de Áreas
de Preservação Permanente. No mesmo sentido, foi proposta a ADPF n. 748
por parte do Partida Socialista Brasileiro (PSB) e a ADPF n. 749 pela Rede
Sustentabilidade.
Dentre os fundamentos das ADPFs, mesmo que sua propositura tenha
se dado bem após o julgamento do STF quanto à constitucionalidade do
Código Florestal, mais uma vez o princípio da proibição do retrocesso em
sua acepção alargada foi trazido à apreciação da Suprema Corte. E, desta vez,
ainda que em decisão monocrática de lavra da ministra Rosa Weber datada
de 28/10/2020, o desfecho foi diferente do observado nas ADIs e ADC do
Código Florestal.
Antes de mais nada, é preciso situar que a linha argumentativa basilar das
três ADPFs é que a Resolução CONAMA n. 500/2020 deixaria desprotegidos
os mangues e as restingas, autorizando sua supressão pela carcinicultura e pela
especulação imobiliária e, ao cabo, feriria o princípio da vedação ao retrocesso
ambiental. A ministra Rosa Weber, ao deferir pedido liminar, ad referendum do
Tribunal Pleno, em que suspendeu “até o julgamento do mérito desta ação,
os efeitos da Resolução CONAMA n. 500/2020, com a imediata restauração
da vigência e eficácia das Resoluções CONAMA ns. 284/2001, 302/2002
e 303/2002” fez constar em seus fundamentos justamente o princípio da
proibição do retrocesso ambiental:
Admitir tal sorte de recuo normativo, segundo o magistério
de Antonio Herman Benjamin, seria um contrassenso
quando “para muitas espécies e ecossistemas em via de extinção ou a
essa altura regionalmente extintos, a barreira limítrofe de perigo – o
‘sinal vermelho’ do mínimo ecológico constitucional – foi infelizmente
atingida, quando não irreversivelmente ultrapassada. Num e
noutro caso, para usar uma expressão coloquial, já não há gordura
para queimar” (BENJAMIN, Antonio Herman. Princípio
da Proibição de Retrocesso Ambiental In Princípio da
Proibição de Retrocesso Ambiental. Brasília: Senado
Federal, 2012, destaquei). (STF, ADPF n. 747, Relatora
Ministra Rosa Weber, Decisão Monocrática, julgado em
28/10/2020, publicado em 03/11/2020).
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Ocorre que, na situação em comento, não se estava diante de caso
de aplicação do princípio da proibição do retrocesso, não ao menos em sua
concepção ponderada. Em termos de direito material ambiental, não é possível
afirmar que a retirada das três Resoluções do CONAMA do ordenamento
jurídico tenha ofendido conteúdo essencial, núcleo duro, dos bens jurídicos
ambientais tutelados, por exemplo, no caso, as restingas e manguezais. Dentro
desse escopo, nota-se que o Código Florestal em vigor considera APPs “as
restingas, como fixadoras de dunas e estabilizadoras de mangues” (art. 4º,
VI), bem como “os manguezais, em toda a sua extensão” (art. 4º, VII). Além
disso, manguezais e restingas são ainda fitofisionomias tuteladas pela rigorosa
Lei da Mata Atlântica - Lei n. 11.428/2006 (vide art. 2º, caput).
Nesse viés, tomando por exemplo o dispositivo que dentre as três
Resoluções do CONAMA recentemente revogadas recebeu maior atenção
midiática, o art. 3º, inciso IX, alínea ‘a’, da Resolução CONAMA n. 303/2002
instituía “Área de Preservação Permanente a área situada nas restingas em
faixa mínima de trezentos metros, medidos a partir da linha de preamar
máxima”. Não se concebe que a retirada desse dispositivo do ordenamento
jurídico, no qual ainda vigoram plenamente Lei n. 11.428/2006 e Lei n.
12.651/2012, possa configurar um retrocesso ambiental. Entende-se que não
pode ser concebido como ofensa ao princípio a revogação de um dispositivo
que representa uma demarcação de critério meramente espacial de 300 metros
ao passo que o Código Florestal e a Lei da Mata Atlântica protegem devida e
tecnicamente22 esses mesmíssimos espaços.
Assim, por se compreender que na recente decisão monocrática do STF
em comento o princípio da proibição do retrocesso foi suscitado sem que se
tenha ferido conteúdo essencial de bem jurídico ambiental tutelado, requisito
para uma aplicação em sua concepção ponderada, entende-se que, na prática,
o recente julgado da Suprema Corte representou uma interpretação alargada
do princípio, de modo a engessar a prática legislativa, crítica anterior realizada
pelo próprio tribunal por afastar o natural e democrático processo legislativo.
Cabe uma última constatação em relação à incidência do princípio
em sua modalidade alargada. Mesmo antes da alteração de entendimento
apresentado pelo voto da ministra Rosa Weber, já era possível verificar a
existência de número considerável de julgados do Superior Tribunal de

22. A baliza técnico-ambiental da Lei n. 12.651/2012 começa apropriadamente já na conceituação
legal de APP, que registra a imprescindibilidade da função ambiental: “Art. 3º Para os efeitos
desta Lei, entende-se por: (...) II - Área de Preservação Permanente - APP: 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”.

684

ADVOCACIA AMBIENTAL
desafios e perspectivas

Justiça23 24, posteriores ao julgamento do STF quanto às ADIs e ADC do
Código Florestal, que adotavam a interpretação extensiva do Não Retrocesso.
Ou seja, mesmo com a consolidação de um entendimento por parte da
Suprema Corte do país, a jurisprudência brasileira parece estar longe de um
consenso quanto à delimitação prática e aplicação do princípio da proibição
do retrocesso.
Enfim, explicitado o todo acima, há de se voltar as atenções à
pergunta que dá o título a este tópico: “começo do fim ou fim do começo?”
Inegavelmente, dado o teor deste item do trabalho, na prática, o julgamento
do STF quanto às ADIs e ADC do Código Florestal não colocou fim na
controvérsia acerca da aplicação e interpretação do princípio da vedação ao
retrocesso ambiental, em que pese, registra-se, o entendimento dos autores
na linha de que o julgado do STF em relação à constitucionalidade da Lei
n. 12.651/2012 juridicamente tem sim o condão de prestigiar a concepção
ponderada do princípio aqui objeto de estudo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Alçada à categoria de direito fundamental, a garantia a um meio
ambiente ecologicamente equilibrado, assegurada pelo art. 225 da Constituição
da República de 1988, impõe deveres a todos, em reflexo do implícito pacto
intergeracional insculpido na preservação do bem coletivo. Como visto, ante
sua natureza fundamental, convencionou-se aplicar ao meio ambiente o
princípio da vedação ao retrocesso, originário no âmbito dos direitos sociais.
23. ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO
SOLIDÁRIA DOS RÉUS NAS OBRIGAÇÕES DE NÃO PRATICAR ATIVIDADE
EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, PROMOVER DEMOLIÇÃO DE
EDIFICAÇÕES E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO
MEIO AMBIENTE. DECISÃO REFORMADA: APLICAÇÃO DO NOVO CÓDIGO
FLORESTAL. DESCABIMENTO. (...) PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO RETROCESSO.
(...) Inviável a aplicação da nova disciplina legal, em razão do princípio de proibição do
retrocesso na preservação ambiental, uma vez que a norma mais moderna estabelece um
padrão de proteção ambiental inferior ao existente anteriormente. Precedentes: EDcl no
AgInt no REsp n. 1.597.589/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe 27/6/2018, REsp n. 1.680.699/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 19/12/2017. (...) VII - Recurso especial provido para afastar a aplicação do Novo Código
Florestal ao caso e restabelecer a decisão monocrática. (REsp 1717736/SP, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 09/09/2019).
24. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO NOVO CÓDIGO
FLORESTAL. CÔMPUTO DA ÁREA DE APP NA RESERVA LEGAL. DISSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) PRINCÍPIO DE PROIBIÇÃO DO
RETROCESSO NA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. (...) inviável a aplicação da nova
disciplina legal, em razão do princípio de proibição do retrocesso na preservação ambiental,
uma vez que a norma mais moderna estabelece um padrão de proteção ambiental inferior
ao existente anteriormente. (...) V - Correta a decisão que conheceu do agravo para dar
provimento ao recurso especial. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1704047/SP,
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe
25/09/2019).
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São concebidas duas acepções distintas de interpretação e aplicação do
princípio no direito ambiental: (i) a alargada e (ii) a ponderada.
A primeira vertente corresponde a corrente interpretativa do princípio
da vedação ao retrocesso ecológico que, em linhas gerais, sustenta a
impossibilidade de quaisquer alterações legislativas em matéria ambiental que,
em tese, diminuam a proteção ambiental já alcançada pelo regramento anterior.
Impõe-se, assim, a determinação ao Estado de atuar “progressivamente”,
acatando apenas mudanças legais que mantenham ou melhorem os níveis
de proteção ambiental, inclusive mediante o controle por parte do Poder
Judiciário, implicando demasiada subjetividade e engessamento da função
legiferante.
Na segunda concepção, a utilização do instituto em matéria ambiental
é reservada a casos especiais. Ela se dá em situações em que a revogação ou
alteração legislativa subtrair o núcleo essencial do direito a um meio ambiente
ecologicamente equilibrado e, ainda, se não for criado regramento que continue
disciplinando o direito fundamental previsto no art. 225 da CRFB/1988,
afastando-se da conclusão de que qualquer alteração que implique diminuição
de restrições anteriores será automaticamente inconstitucional.
Conclui-se que o STF, ao apreciar o tema no julgamento das ADIs
e ADC do Código Florestal, forneceu elementos e fundamentos jurídicos
suficientes para coibir o engessamento legislativo e consagrar, na jurisprudência
ambiental brasileira, a acepção ponderada.
No entanto, conforme se extrai de julgado do próprio STF e de julgados
do STJ posteriores ao julgamento das ADIs ns. 4901, 4902, 4903, 4937 e ADC
n. 42, nota-se que o canto do galo, que não se sabe precisamente da onde
vem, ainda é ouvido. Isto é, a aplicação e interpretação alargada do princípio
ainda têm espaço em relevantes decisões do Poder Judiciário, distanciandonos de uma posição definitiva, por parte da jurisprudência ambiental acerca
da aplicabilidade do princípio da vedação ao retrocesso ecológico.
Enfim, espera-se que a discussão contemplada neste artigo contribua
para as discussões atualmente travadas envolvendo o princípio. A importância
do tema é inegável e sua relevância perpassa áreas que vão além do Poder
Judiciário e/ou Poder Legislativo, chegando a todos os empreendedores e
órgãos ambientais que participam e conduzem processos administrativos
de licenciamento ambiental, por exemplo. Quanto ao futuro, mesmo que
os autores entendam pela inaplicabilidade de uma concepção alargada do
princípio do Não Retrocesso, o que se espera do STF é que, com embasamento
e a técnica jurídica que lhe é exigida, garanta a segurança jurídica que é fim de
qualquer ordenamento.
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CAPÍTULO

34

Novos rumos para a responsabilidade
civil ambiental: Emenda
Constitucional 42
PAULO DE BESSA ANTUNES

INTRODUÇÃO
A Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003 [EC 42],
promoveu alteração no inciso VI do artigo 170 da Constituição da República
Federativa do Brasil, inciso este que, ainda, não mereceu a devida atenção
por parte da comunidade jurídica. A redação original do dispositivo limitavase a indicar a defesa do meio ambiente como um dos princípios da ordem
econômica constitucional. Após a nova redação dada pela EC 42, o inciso
VI passou a ostentar a seguinte redação: “defesa do meio ambiente, inclusive
mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos
produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação”1.
Este artigo parte do pressuposto de que a EC 42 repercute no sistema
de responsabilidade civil por danos ao meio ambiente. Parece claro que a nova
redação do inciso VI, do artigo 170, da Constituição da República Federativa
do Brasil [CF, CFRB] que já completou 17 anos, estabeleceu como orientação
para o legislador ordinário a observância de um critério de proporcionalidade
no tratamento a ser dado pela Administração Pública aos diferentes ramos de
atividades utilizadoras de recursos ambientais. O modelo de responsabilidade
civil por danos ao meio ambiente, previsto na Lei nº 6.938, de 31 de agosto de
1981 [Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA] é o da responsabilidade
objetiva, tendo sido estabelecido prioritariamente para atividades causadoras
de grandes impactos ambientais. Logo, desde a adoção da EC 42, há imperiosa
1.

BRASIL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc42.
htm Acesso em 04 mar. 2021.
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necessidade de que se faça revisão da responsabilidade civil ambiental objetiva
no ordenamento jurídico brasileiro, no que tange à sua aplicação às atividades
de baixo impacto ambiental.
O artigo tratará do tema sob os pontos de vista doutrinário e normativo,
com a inclusão de breve análise da jurisprudência predominante do Superior
Tribunal de Justiça [STJ]2. Igualmente, o artigo abordará a responsabilidade
ambiental em outros ordenamentos jurídicos, como forma de demonstrar
que o modelo brasileiro precisa de alterações, pois ao dar tratamento
extremamente genérico à matéria, gera situações paradoxais.
O regime brasileiro de responsabilidade civil ambiental, vigente até a
esta altura, desconhece a diferença de porte entre as atividades econômicas,
bem como desconhece a diferença dos impactos ambientais por elas causados,
tratando todos os agentes econômicos de forma igual, no que se refere à
responsabilidade pelos impactos sobre o meio ambiente. A doutrina jurídica
nacional, infelizmente, não considerou que a Emenda Constitucional nº 42
tenha tido qualquer repercussão sobre a matéria.
No modelo constitucional brasileiro, por força do artigo 225, § 3o, a
responsabilidade civil ambiental não é, necessariamente, objetiva3. A objetivação
da responsabilidade ambiental é legal e não constitucional. Por outro lado,
a CF instituiu uma tríplice responsabilidade ambiental que se reparte em
responsabilidade (1) administrativa, (2) civil e (3) penal, indicando a existência
de um modelo de responsabilidade híbrida4, dado o alto nível de imbricação
entre as três esferas.
É importante observar que, desde a edição da Lei nº 6.938, de 31 de
agosto de 1981 que criou a PNMA, consagrando a responsabilidade ambiental
objetiva, importantes modificações no sistema de responsabilidade foram
introduzidas em nosso ordenamento jurídico, sem que, do fato, tenham sido
tiradas todas as consequências. A primeira e maior modificação da ordem
jurídica ocorreu com a promulgação da Constituição de 1988 e o seu artigo
225, § 3º. Todavia, ainda em nível constitucional, há a Emenda Constitucional
nº 42 [EC 42] que deu nova redação ao inciso VI, do artigo 170, estabelecendo
como princípio da ordem econômica a “defesa do meio ambiente, inclusive
mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos
produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação”5.
2.
3.
4.
5.

Para uma visão extremamente favorável à Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ver:
SOARES Jr, Jarbas; ALVARENGA, Luciano José. Direito Ambiental no STJ. Belo Horizonte:
Del Rey, 2010, passim.
No Equador, por exemplo, a responsabilidade civil ambiental é objetiva (artigo 396 da
Constituição). Disponível em: < https://www.oas.org > Aceso em: 09 jun. 2020
TRUIHÉ-MARENGO, Eve. Droit de L`environnement da L`Union Européene, Bruxelles: Larcier,
2015, p. 235.
BRASIL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc42.
htm Acesso em 04 mar. 2021.
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A EC 42 teve como motivo imediato as questões relativas ao
licenciamento ambiental. Contudo, tal alteração constitucional não tem sido
devidamente explorada seja pela doutrina, seja pela jurisprudência. Temse por evidente que a Constituição determina que as imposições relativas
à proteção do meio ambiente devem recair sobre as atividades econômicas
de forma proporcional aos agravos que elas, efetiva ou potencialmente,
causem ao meio ambiente e, certamente, isto deve ser estendido ao regime de
responsabilidade.
Por sua vez, o Código Civil Brasileiro, em matéria de responsabilidade,
adota critério dúplice, pois admite a (1) responsabilidade subjetiva6 e a (2)
responsabilidade objetiva7 A questão que se coloca é a de saber se houve
alteração no quadro normativo e, em caso de resposta positiva, como tal
alteração influi sobre a compreensão do parágrafo 1o do artigo 14, da Lei nº
6.938/1981, ao estabelecer que “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”8.
É relevante acrescentar que ainda deve ser considerado o impacto
jurídico causado pela Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019 [Liberdade
Econômica] sobre o ambiente jurídico, bem como a Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006, ambas as leis não podem ser afastadas
liminarmente do tema, como se não existissem no mundo jurídico.
Em sede jurisprudencial, o STJ, em sua jurisprudência consolidada,
emitiu os seguintes entendimentos sobre a responsabilidade ambiental:
A responsabilidade por dano ambiental é objetiva,
informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de
causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se
integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela
empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes
de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de
indenizar9.
A alegação de culpa exclusiva de terceiro pelo acidente
em causa, como excludente de responsabilidade, deve
ser afastada, ante a incidência da teoria do risco integral
e da responsabilidade objetiva ínsita ao dano ambiental
(art. 225, §3º, da CF e art. 14, §1º, da Lei n. 6.938/1981),
responsabilizando o degradador em decorrência do
princípio do poluidor-pagador10.

6.
7.
8.

Código Civil Brasileiro: Art. 186.
Código Civil Brasileiro: Art. 927. Parágrafo único.
BRASIL. LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm Acesso em: 04 mar. 2021.
9. Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - TEMA 681 e 707, letra a.
10. Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - TEMA 438.
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Sabe-se que a responsabilidade civil é matéria, em grande parte,
construída pela jurisprudência, sendo necessário que o STJ flexibilize a sua
jurisprudência quando aplicável às atividades de baixo impacto ambiental.
Como se verifica, as teses advindas do STJ, como não poderia deixar de ser,
têm imensa repercussão na aplicação do direito e, em nosso ponto de vista,
merecem reforma, pois não correspondem ao melhor para o aprimoramento
do direito.

1 A EMENDA CONSTITUCIONAL 42 E A LEI DE LIBERDADE
ECONÔMICA
A Emenda Constitucional nº 42 cuida especialmente de matéria
econômica e tributária, entretanto, dedicou atenção ao tema ambiente, ao
alterar a redação do inciso VI, do artigo 170. Isso, certamente, não foi por
acaso. Com efeito, a redação original do artigo 170, VI, da CF, era a seguinte:
defesa do meio ambiente. Com a nova redação, o inciso ficou assim redigido:
“defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos
de elaboração e prestação”. O novo texto está a demonstrar que as pequenas
e médias empresas vinham sendo tratadas pela administração pública como
se grandes fossem. E, o que é mais relevante, como se os impactos ambientais
por elas causados fossem comparáveis aos das empresas de grande porte e
potencial de impacto negativo sobre o meio ambiente.
O “tratamento diferenciado” é termo cujo destinatário é a
Administração Pública que, em seus processos de “liberação econômica”, ou
seja, na emissão de ato administrativo que autorize o funcionamento regular
de uma atividade econômica. A Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019
[Liberdade Econômica], no § 1º, do artigo 1º, estabelece que:
[o] disposto nesta Lei será observado na aplicação e na
interpretação do direito civil, empresarial, econômico,
urbanístico e do trabalho nas relações jurídicas que se
encontrem no seu âmbito de aplicação e na ordenação
pública, inclusive sobre exercício das profissões, comércio,
juntas comerciais, registros públicos, trânsito, transporte e
proteção ao meio ambiente11.

Vale observar que a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 [Estatuto
da Cidade] é muito clara sobre a necessidade de conservação ambiental nos
ambientes urbanos, o que parece indicar a aplicação da lei de Liberdade
Econômica no que diz respeito ao direito “ambiental urbano”.
Há uma interessante regra constante do § 12 do artigo 3º da Lei
13.874/2019 que estipula o seguinte: “[o] disposto no inciso IX do caput
11. BRASIL. LEI Nº 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br Acesso em 20 mar. 2021.
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não se aplica às atividades com impacto significativo no meio ambiente,
conforme estabelecido pelo órgão ambiental competente.” Ou seja, as
atividades utilizadoras de recursos ambientais que não estejam submetidas
à apresentação de estudo prévio de impacto ambiental (CF, artigo 225, § 1º,
IV), por acarretarem impactos ambientais significativos, são enquadráveis nos
termos da Lei de Liberdade Econômica para os fins de proteção ao meio
ambiente.
Para os objetivos do presente artigo, resulta claro que, do ponto de vista
administrativo, as atividades que não causem significativo impacto ambiental merecem
tratamento favorecido em face da administração. Logo, parece haver possibilidade
jurídica de que tal circunstância possa se estender à responsabilidade
ambiental. Não se esqueça de que a responsabilidade por danos causados ao
meio ambiente é matéria contemplada no artigo 24, VIII da CF, portanto,
submetida ao regime de competência concorrente, ou seja, admite um amplo
leque de opções legislativas.
É importante observar que, na inexistência de mecanismos legais
específicos para reparação de danos ambientais, há de se aplicar as regras
do Código Civil Brasileiro relativas à questão. Assim, a indenização,
evidentemente, deverá ser medida pela “extensão do dano”, sendo certo
que se “houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano,
poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização”12. Veja-se que a lei civil
admite, inclusive, a fixação do valor indenizatório pela aplicação de um juízo
de equidade.
Há, portanto, um campo a ser explorado quanto às discussões para a
criação de um regime de responsabilidade civil específico (subjetivo) para as
atividades de pequeno impacto ambiental, em decorrência da nova redação do
artigo 170, VI da Constituição Federal, conforme a Emenda Constitucional
nº 42.

2 RESPONSABILIDADE BASEADA EM GRANDES IMPACTOS
A responsabilidade por danos causados ao meio ambiente é uma
consequência lógica da existência do meio ambiente como problema jurídico.
Em assim sendo, é uma questão relativamente recente. Como se sabe, o meio
ambiente passou a existir para o direito na década de 60 do século XX13. O
nascer do meio ambiente como questão jurídica foi consequência de traumas.
Martine Rémond-Gouilloud14 fala dos grandes medos (les grandes peurs) que
12. Conforme Artigo 944 - parágrafo único. BRASIL. LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE
2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.
htm Acesso em: 20 mar. 2021.
13. GOMES, Carla Amado. Introdução ao Direito do Ambiente. 2ª edição. Lisboa: AAFDL. 2014.
14. RÉMOND-GOUILLOUD, Martine. Du Droit de Détruire – Essai sur le droit de l´environnemnt.
Paris: Presses Universitaires de France. 1989. p. 75-82.
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estão ligados à origem do Direito Ambiental, tais como Minamata, Torey
Canyon, Seveso, Amoco-Cadiz, Three Mile Island, Agente laranja – Love
canal, Bhopal, Tchernobil – Sandoz, Exxon-Valdez. No Brasil, não se pode
esquecer dos acidentes da (1) Refinaria Duque de Caxias em 197215, do caso
de (2) Vila Socó (atual Vila São José), Cubatão16 e da contaminação da (3)
Cidade dos Meninos, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro17.
O medo – justificável ou não – tem se tornado um dos componentes
mais influentes da vida social moderna, com visíveis efeitos jurígenos18.
A amplificação midiática de tragédias, de crimes, dificuldades sociais e
econômicas fazem que o cidadão médio se imagine em um mundo pior do
que o dos “tempos dourados do passado”, um “mundo intolerável”19. A partir
disso, cria-se um caldo de cultura essencialmente negativo, em constante atrito
com inovações tecnológicas e científicas e, no caso especificamente brasileiro,
tem gerado verdadeiras perplexidades.
Os grandes medos geraram repercussões de grande monta na sociedade
e na mídia, chegando-se a afirmar que “as catástrofes ambientais são o “sal”
da cobertura noticiosa”20. Os naufrágios dos petroleiros Torey Canyon
(Reino Unido, 1967, 164 mil toneladas de óleo cru) e Amoco Cadiz (França,
1978, 223 mil toneladas de óleo), após grandes ondas de protesto, levaram à
adoção de acordos multilaterais internacionais de proteção ao meio marinho
15. Na madrugada de 30 de março 1972, o que parecia “o fim do mundo” conforme manchete
do Jornal Diário do Rio, aconteceu na Refinaria Duque de Caxias. Três tanques de GLP, devido
a um vazamento de gás, explodiram e deixaram 42 mortos e 40 feridos, segundo números
divulgados pelos militares (o país vivia a Ditadura Civil-Militar), a época. Moradores e exfuncionários, relatam manipulação e que passam de 70 mortes. (ALVES, Marroni. O dia em
que a REDUC explodiu. 1 de abril de 2019. Diário do Rio.com. Disponível em: < https://
diariodorio.com/o-dia-em-que-a-reduc-explodiu/ > Acesso em: 24 jun. 2020).
16. “[U]m operador alinhou inadequadamente e iniciou a transferência de gasolina para uma
tubulação (falha operacional) que se encontrava fechada, gerando sobrepressão e ruptura,
espalhando cerca de 700 mil litros de gasolina pelo mangue. Muitos moradores, visando
conseguir algum dinheiro com a venda de combustível, coletaram e armazenaram parte do
produto vazado em suas residências. Com a movimentação das marés, o produto inflamável
espalhou-se pela região alagada e, cerca de 2 horas após o vazamento, aconteceu a ignição
seguida de incêndio. O fogo se alastrou por toda a área alagadiça superficialmente coberta pela
gasolina, incendiando as palafitas. O número oficial de mortos é de 93, porém algumas fontes
citam um número extraoficial superior a 500 vítimas fatais (baseado no número de alunos que
deixou de comparecer à escola e a morte de famílias inteiras sem que ninguém reclamasse os
corpos), dezenas de feridos e a destruição parcial da vila. (CETESB. Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo. Vila Socó – Cubatão. Disponível em: < https://cetesb.sp.gov.br/analiserisco-tecnologico/grandes-acidentes/vila-soco-cubatao/ > Acesso em: 24 jun. 2020).
17. BESSA, Paulo. Cidade dos Meninos. Segunda-feira, 21 março 2005, 18:40. (O)ECO. Colunas.
Disponível em: < https://www.oeco.org.br/colunas/paulo-bessa/16856-oeco-11797/ >
Acesso em: 24 jun. 2020.
18. SUNSTEIN, Cass R. – Laws of Fear – Beyond the Precautionary Principle. Chicago: Chicago
University Press, 2005.
19. DUMONT, René. Un monde intolérable: le libéralisme en question. Paris, Éditions du Seuil, Coll. «
L’histoire immédiate », 1988.
20. HANNIGAN, John. Sociologia Ambiental – A Formação de uma Perspectiva Social (tradução de
Clara Fonseca). Lisboa: Instituto Piaget. s/d. p. 88.
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e a criação de um sistema de fundos de indenização que, apesar das críticas,
têm se mostrado eficiente. O transporte marítimo de petróleo, desde então,
tornou-se muito mais seguro, havendo uma redução fortíssima dos acidentes,
em função de novas técnicas construtivas e aumento dos cuidados ambientais,
em função de um sistema de responsabilidades mais claro e eficiente. Em
2018 houve apenas três grandes derramamentos de óleo (maior do que 700
toneladas) e três médios (de 7 a 700 toneladas)21. É relevante acrescentar que,
desde 1967 até os dias de hoje, o aumento do transporte marítimo de petróleo
e o tamanho dos navios tanque cresceram significativamente.
Em 10 de julho de 1976, em Seveso, Itália, houve o rompimento de
um tanque de armazenagem de produtos químicos que foram liberados para
a atmosfera, acarretando a morte de cerca de 3000 animais e o sacrifício
de outros 7000. Aproximadamente 193 pessoas reportaram problemas de
saúde. O acidente gerou a Diretiva Seveso (União Europeia) que estabeleceu
padrões mais rígidos para a operação de instalações industriais que se utilizem
de produtos tóxicos. Atualmente vige na UE a Diretiva Seveso III que é
uma atualização das Diretivas Seveso I e II22. Os resultados processuais das
catástrofes acima apontadas foram, em geral, decepcionantes23.
Paralelamente aos eventos já mencionados, constituiu-se uma literatura
voltada às questões ambientais que se tornou muito influente socialmente. O
exemplo mais eloquente de tal literatura é o livro Primavera Silenciosa, de Rachel
Carson. O primeiro capítulo da obra tem o sintomático título de ‘Uma fábula
para amanhã’ no qual, à semelhança dos contos infantis, afirma-se que havia
uma cidade no coração dos Estados Unidos semelhante ao Jardim do Éden, na
qual tudo corria bem; a fábula é uma demonstração eloquente de desconforto
com o mundo moderno e as suas mazelas. Silent Spring é, certamente, a obra
mais influente no pensamento ecológico até a atualidade. Nela constam
todas as preocupações que ainda se encontram presentes no ambientalismo,
tais como a guerra nuclear, a poluição do ambiente por produtos químicos,
vinculando-os com armas de guerra e com a sua utilização como veneno para
suicidas etc. Não há nenhuma questão presente na agenda ambiental atual
que não se encontre também presente em Silent Spring. O manifesto trata de
questões que vão desde a ameaça do holocausto atômico até a contaminação
do leite materno por produtos químicos. Fala sobre as pequenas comunidades
e da participação popular e dos riscos trazidos pela ciência moderna24. No
21. ITOPF. 2018 Tanker Oil Spill Statistics: Number of spills remains low. Disponível em: < https://
www.itopf.org> Acesso em: 20 jun. 2020.
22. APA. Agência Portuguesa do Meio Ambiente. Transposição da Diretiva Seveso III. Disponível em:
< http://apambiente.pt> Acesso em: 20 jun. 2020.
23. ANTUNES, Paulo de Bessa. Dano Ambiental – uma abordagem conceitual. 2ª edição. São
Paulo: Atlas. 2015.
24. ANTUNES, P. B. Direito Internacional do Meio Ambiente: particularidades. Veredas do Direito,
Belo Horizonte, v. 17, n. 37, p. 263-294, jan.-abr. 2020. Disponível em: < http://revista.
domhelder.edu.br> Acesso em: 20 jun. 2020.
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século XXI, passou-se a falar na existência de um direito dos desastres25 cujas
características principais seriam as seguintes: a (1) multidisciplinariedade, a (2)
gestão dos riscos e o (3) caráter regulatório. O ponto que se pretende ressaltar
é que, aparentemente, a preocupação da ordem jurídica tem se limitado aos
grandes acidentes ambientais que, em regra, são causados por atividades de
grande porte ou são consequência delas.

3 A IMPORTÂNCIA DA DIMENSÃO DO IMPACTO NO DIREITO
AMBIENTAL
Como foi visto no item anterior, os chamados grandes medos tiveram
importância na construção do direito ambiental, tanto no âmbito internacional,
quanto local. Daí decorre que a vocação desse ramo jurídico é para grandes
eventos, grandes acontecimentos, grandes ameaças. Logo, a dimensão dos
impactos é fundamental em todos os aspectos relevantes do direito ambiental.
Nesse sentido, não é ocioso relembrar que tanto o inciso IV do § 1º do artigo
225, quanto a nova redação do inciso VI do artigo 170 da CF ressaltam a
importância dos impactos como fator de avaliação das atividades.
O Decreto-Lei nº 303, de 28 de fevereiro de 1967, estabeleceu o
conceito normativo de poluição como “qualquer alteração das propriedades
físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente (solo, água e ar), causada por
qualquer substância sólida líquida, gasosa ou em qualquer estado da matéria”
que fosse, direta ou indiretamente, “nociva ou ofensiva à saúde à segurança e
ao bem-estar das populações” que criasse “condições inadequadas para fins
domésticos, agropecuários, industriais e outros” ou, ainda que ocasionasse
“danos à fauna e à flora”26. A importância do dimensionamento dos impactos
resultava clara do parágrafo único do artigo 2º que estabelecia a possibilidade
da instituição de “limites de poluição para cada caso estabelecendo-se quer
padrões para os despejos, quer padrões de qualidade para as águas receptoras.”
Posteriormente, o Decreto-Lei nº 1413, de 31 de julho de 1975, instituiu as
chamadas “áreas críticas” de poluição, estabelecendo medidas de controle.
A própria PNMA, claramente, adota o critério da dimensão do
impacto como uma orientação para a sua aplicação concreta. Com efeito, o
licenciamento ambiental, nos termos da referida lei somente é exigível para
a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos
e atividades utilizadores de recursos ambientais que sejam “efetiva ou
potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar
degradação ambiental”27. A Resolução nº 001/86, do Conselho Nacional do
25. CARVALHO, Délton Winter de; DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos Desastres.
Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2013.
26. BRASIL. DECRETO-LEI Nº 303, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 20 mar. 2021.
27. BRASIL. LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm Acesso em: 20 mar. 2021.
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Meio Ambiente [Conama], em seu artigo 1º, definiu impacto ambiental como
“qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das
atividades humanas que, direta ou indiretamente” afetem “a saúde, a segurança
e o bem-estar da população”, as atividades sociais e econômicas”, “a biota”,
“as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente” ou a “qualidade
dos recursos ambientais”28. A repartição das competências relativas ao
licenciamento ambiental ocorre conforme a dimensão dos impactos, de
acordo com o estipulado pela Lei Complementar nº 14029, de 8 de dezembro
de 201130.
As atividades causadoras de baixo impacto ambiental têm merecido
atenção especial do legislador, como é o caso da (1) Lei nº 11.428, de 22 de
dezembro de 2006 (artigo 3º, II), da (2) Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012
(artigo 3º, X), dentre outras.

3.1 RESPONSABILIDADE OBJETIVA E ATIVIDADES DE
GRANDE IMPACTO E RISCO
A responsabilidade civil é, em grande parte, uma construção prática,
tendo suas origens fincadas na chamada vingança privada que, nas palavras
de Alvino Lima31, era “forma primitiva, selvagem talvez, mas humana e
reação natural contra o mal sofrido”. A vingança privada, sem regras claras,
foi a primeira forma de reparação de danos, caracterizando-se pela falta de
proporcionalidade entre o agravo sofrido e o seu ressarcimento. Superado
tal estágio, entrou-se na época da reparação segundo a vontade da vítima,
mediante composição voluntária, cabendo ao ofensor o recebimento de uma
pena que poderia ser a entrega de uma soma em dinheiro ou de um objeto.
Mais adiante, a Lei das XII Tábuas estabeleceu uma tarifação para a reparação
dos danos causados a terceiros32. Não se esqueça, ainda, de que o pioneiro
Código de Hamurabi já estabelecia limites à vingança privada.
28. CONAMA. RESOLUÇÃO CONAMA Nº 001, de 23 de janeiro de 1986. Disponível em: http://
www2.mma.gov.br/port/conama/res/res86/res0186.html Acesso em: 20 mar. 2021.
29. BRASIL. Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011. Disponível em: http://www2.mma.
gov.br/port/conama/res/res86/res0186.html Acesso em: 04 mar. 2021.
30. “.. A Corte local reconheceu a possível interferência em lençol freático em razão de intensa
escavação; a invasão dos limites de terreno de marinha; e ainda a ausência de licenciamento do
Ibama, a despeito da dimensão do empreendimento, tendo asseverado a presença do fumus boni
iuris e do periculum in mora. Diante da minuciosa análise feita pela instância ordinária, a alteração
do acórdão recorrido, sobretudo o exame da tese de que o empreendimento questionado nos
autos não possui impacto ambiental significativo a ensejar o licenciamento pelo Ibama (art. 10,
§ 4º, da Lei 6.938/1981), demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, o que esbarra
no óbice da Súmula 7/STJ. (STJ - REsp: 1177692 SC 2010/0015006-9, Relator: Ministro
HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data
de Publicação: DJe 03/02/2015 RDDP vol. 145 p. 137).
31. LIMA, Alvino. Culpa e Risco. 2a edição. São Paulo: Revista dos Tribunais. 1998.
32. DHNET. Lei das XII Tábuas. Disponível em < http://www.dhnet.org.br/direitos/
anthist/12tab.htm > Acesso em: 22 jun. 2020.
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A noção de “uma vida por uma vida” atingia aos filhos
dos causadores de danos aos filhos dos ofendidos. As
penalidades infligidas sob o Código de Hamurabi, ficavam
entre os brutais excessos das punições corporais das leis
mesopotâmica Assírias e das mais suaves, dos hititas. A
codificação propunha-se a implantação da justiça na terra,
a destruição do mal, a prevenção da opressão do fraco pelo
forte, a propiciar o bem estar do povo e iluminar o mundo.
Essa legislação estendeu-se pela Assíria, pela judéia e pela
Grécia.33

A construção dos modelos reparatórios é, em grande medida, fruto de
construção pretoriana, a partir de casos concretos. Os romanos entendiam
que o direito era a arte do bom e do justo, o que se expressava em três grandes
axiomas: (1) não prejudicar a outrem, (2) viver honestamente e (3) dar a cada
um o que é seu.34 Portanto, sob a noção de responsabilidade, no direito
romano, existia uma concepção de justiça. A responsabilidade, portanto, ao
buscar a restauração de um equilíbrio que foi perturbado por um ato ilícito,
visa à recomposição de uma situação justa. A repartição da responsabilidade
em (1) civil, (2) administrativa e (3) penal é construção do século XIX,
uma vez que anteriormente a responsabilidade era essencialmente penal e
até mesmo religiosa35. Entretanto, ao que parece, a responsabilidade não se
desligou inteiramente de suas origens e, em muitas de suas manifestações, é
possível encontrar resquícios de vingança. Conforme Caroline Vaz36:
É neste contexto que se entende pertinente a inclusão de
nova cláusula, porém em sede de termo de ajustamento de
conduta e não somente na sentença, a qual estabelecerá
uma prestação pecuniária para punir o agente poluidor,
bem como para evitar novo dano.

A história da responsabilidade objetiva, na era industrial e pósindustrial, demonstra que ela busca equilibrar os riscos gerados por atividades
socialmente desejadas e os benefícios sociais por elas gerados. Em direito
brasileiro, uma das primeiras normas que tratou da responsabilidade objetiva –
culpa presumida na linguagem da época - foi a relativa ao transporte ferroviário.
Posteriormente várias normas foram sendo incorporadas ao direito brasileiro,
inclusive a lei sobre responsabilidade civil objetiva pela prática de ilícitos
administrativos (corrupção)37. Com exceção da responsabilidade civil objetiva
pela prática de atos de corrupção, a característica principal das normas é de
33. DHNET. Código de Hamurabi. Disponível em: < http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/
hamurabi.htm > Acesso em: 21 jun. 2020.
34. ANTUNES, Paulo de Bessa. Dano Ambiental – uma abordagem conceitual. 2ª edição. São
Paulo: Atlas. 2015, p. 53.
35. JOURDAIN, Patrice. Les Principes de la Responsabilité Civile. 9e édition. Paris: Dalloz. 2014, p. 7
36. VAZ, Caroline. Funções da Responsabilidade Civil – da reparação à punição e disuasão – Os punitive
damages no Direito Comparado e Brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2009, p. 159.
37. Lei nº 12.846, de 1o de agosto de 2013, Art. 2o.
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estarem voltadas para atividades econômicas de grande porte e capazes de
causar fortes impactos sobre o meio ambiente.
A teoria do risco integral, conforme estipulado pelo parágrafo único
do artigo 927 do Código Civil, se aplicável, somente é cabível “nos casos
especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo
autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”
Neste ponto, faz-se necessário deixar consignado que o risco é inerente a
qualquer atividade humana, podendo ser maior ou menor, aceitável ou não.
Uma teoria jurídica, baseada no risco, que não leve em conta as diferentes
gradações do risco, por ser do “risco integral”, tende à desproporcionalidade
e, portanto, à arbitrariedade. Não é por outro motivo que o legislador, ao
redigir o parágrafo único do artigo 927 do Código Civil brasileiro, estabeleceu
a primazia da lei quanto à definição das atividades de risco.
A Teoria do Risco Integral foi concebida no fim do século XIX,
na busca de solução para questões relativas a acidentes de trabalho que se
intensificavam na França do fim do século XIX. Ela foi estabelecida para
solucionar casos concretos, ante a inexistência de norma legal. É, portanto,
filha da industrialização38 e dela não se aparta, assim como o moderno direito
ambiental que é fruto da industrialização ou dos efeitos deletérios por ela
causados, os grandes medos. Dessa maneira, parece que a responsabilidade
por risco integral – sem qualquer exclusão - é uma exceção, dependente de lei
que assim determine39 , posição que vai no sentido contrário da jurisprudência
consolidada do STJ. A título de exemplo de responsabilidade por risco
integral, deve ser citada a Lei nº 10.744, de 9 de outubro de 2003, relativa à
assunção pela União de responsabilidade civil decorrentes de atos terroristas.
A teoria do risco integral, recuperada pela jurisprudência dominante
do STJ, precisa ser mitigada, sob pena de gerar injustiças e dificuldades
econômicas graves. É importante que se afaste o pensamento de que
a sociedade moderna é um mal em si mesmo. “Hoje todos acreditam no
mito sugerido da malignidade radical do mundo e da ‘sociedade’”40. Assim,
o renascimento da teoria do risco integral, de certa forma, é a apropriação
jurídica do chamado “discurso ambiental”41.
Não se trata, conforme entendem alguns juristas, da
objetivação da responsabilidade civil fundada na teoria
do risco criado, modalidade que admitiria excludentes
fundadas na culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso
fortuito ou força maior. Na verdade, está se diante de uma
38. VARELLA, Marcelo Dias (coordenador). Conselho de Estado, Responsabilidade e Socialização do
Risco. Brasília: UNICEUB, 2006.
39. ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. São Paulo: Atlas, 16ª Edição, 2014, p. 496.
40. POPPER, Karl. R. Em Busca de um mundo melhor. (Tradução Milton Camargo Mota), São Paulo:
Martins Fontes, 2006, p. 30.
41. HANNIGAN, John. Environmental Sociology. London and New York: Routledge, 3rd Edition,
2014, p. 72-99.
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objetivação com a adoção da teoria do risco integral, pois,
se o porvir depende de cautela extrema das atuais gerações,
para que possa existir qualidade de vida e até mesmo
condições mínimas de subsistência num planeta submetido
a intenso maltrato, é evidente que toda norma ambiental
há de ser interpretada de modo a se atingir os desígnios
constitucionais.42

A falta de dimensionamento concreto das ameaças ambientais, não
poucas vezes, faz que elas sejam superestimadas e, a partir disto, as medidas
de controle sejam desproporcionais. A desproporcionalidade retórica pode
ser bem caracterizada em caso concreto que dizia respeito à construção de
um muro de 50 metros, em um condomínio residencial:
O ritmo dendroclasta prossegue, conforme noticia a
imprensa internacional, após constatar o que ocorre com a
Floresta Amazônica, última grande mata nativa tropical do
planeta. Hoje, pese embora a negativa oficial, as fotos dos
satélites não escondem o destino melancólico da última rain
forest do mundo. Foi por isso que o constituinte de 1988,
num assomo de lucidez, conferiu tratamento diferencial e
significativo ao meio ambiente. Ao convertê-lo em “bem
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida”, alterou a tosca e insuficiente concepção ecológica
do Estado brasileiro. Este se vê obrigado a exercer “o
dever de defendê-lo e preservá-lo”, defender e preservar
o meio ambiente, mas não o fará só. Incumbiu desse
dever a própria coletividade, integrada pelo povo e pelas
sociedades particulares, às quais o Estado deve assegurar
condições de criação, funcionamento e subsistência. Por
que o constituinte de 1988 se viu obrigado a destinar ao
meio ambiente um tratamento tão singular? Foi alertado
pela verdade científica de que a continuidade do maltrato,
a insensibilidade e a inconsequência, conjugados com a
ganância da sociedade de consumo, tornariam realidade
próxima a ameaça remota de esgotamento dos recursos
naturais. A propósito, James Lovelock, o formulador da
hipótese Gaia, alerta que o mundo está irremediavelmente
comprometido pelo aquecimento global e que talvez não
haja possibilidade de retorno. O que está em jogo não é
apenas a qualidade de vida, senão a própria sobrevivência
no Planeta. Quando da realização da Eco-92, o então
Presidente Gorbatchev afirmou que a humanidade teria
trinta anos para mudar seus hábitos de consumo. Senão,
a Terra poderia continuar a existir, mas prescindiria da
espécie humana para isso.43

42. Superior Tribunal de Justiça, AREsp 414617, Relator Ministro Sérgio KUKINA, Publicação:
24/11/2014.
43. Superior Tribunal de Justiça, AREsp 476067, Relator Ministro Humberto MARTINS, DJE:
02/05/2014.
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O caso, obviamente, cuidava de baixo impacto ambiental, pois não é
lícito que se acredite que, repita-se, um muro de 50 metros seja capaz de
causar danos ambientais irreversíveis e colocar em xeque a sobrevivência da
vida sobre o planeta Terra.

3.2 A RESPONSABILIDADE BIFURCADA
O reconhecimento do baixo impacto ambiental tem sido feito em
sede legislativa44 e regulatória, inclusive no que diz respeito ao licenciamento
ambiental45. Entretanto, no Brasil, este reconhecimento não tem tido
qualquer repercussão no regime de responsabilidade civil aplicável aos danos
ambientais, haja vista o total desprezo pela EC 42 por parte da jurisprudência e
da doutrina especializada que não têm produzido qualquer análise consistente
sobre o seu papel no direito nacional.
Alguns países têm adotado modelo de responsabilidade ambiental
dúplice, como é o caso do Peru, conforme estabelecido pela sua Ley General
del Ambiente [LGA] (Ley n. 28.611)46. O artigo 74 da LGA estabelece um
regime geral de responsabilidade, mediante o qual, todo titular de operações é
responsável pelas emissões, efluentes, descargas e demais impactos negativos
que gerem sobre o ambiente, a saúde e os recursos naturais, como consequência
de suas atividades. Após o estabelecimento de uma cláusula geral, a LGA
estabelece a (1) responsabilidade objetiva (artigo 144) que é a responsabilidade
derivada do uso ou aproveitamento de um bem ambientalmente causador
de risco ou perigoso. Esta responsabilidade obriga à reparação dos danos
causados pelo bem ou atividade de risco, o que obriga a assunção dos custos
tratados pelo artigo 142 da LGA e aos que correspondam a uma justa e
equitativa indenização; os custos com a recuperação do ambiente afetado,
assim como com os custos da execução das medidas necessárias para mitigar
os efeitos do dano e evitar que ele se repita.
Quando as atividades não forem perigosas ou de risco, a responsabilidade,
conforme o artigo 145 da LGA, é (2) subjetiva, os casos não tratados pelo
artigo 144. A obrigação do agente, em tais casos, limita-se a assumir os
custos decorrentes de uma justa e equitativa indenização e da restauração
do ambiente afetado, no caso de existência de dolo ou culpa. Ao tratar da
responsabilidade objetiva em matéria ambiental, o Tribunal de Fiscalização
Ambiental estabeleceu Súmula de sua jurisprudência que determina que a
responsabilidade objetiva pode ser afastada pela ruptura do nexo causal devido
à força maior, fato determinante de terceiro ou caso fortuito, entendido como
44. (1) Lei nº 11.428/2006, artigo 3º, II; (2) Lei Complementar nº 140/2011, artigo 9º, XIV, a; (3)
Lei nº 12.651/2012, artigos 3º, X, k; 8º; 9º; 52.
45. Por Exemplo: Resolução CONAM Nº 10 DE 20/12/2017. Disponível em: < https://www.
legisweb.com.br/legislacao/?id=354612 > Acesso em 05 jun. 2020.
46. PERU. Ministerio del ambiente. Ley General del Ambiente. Ley nº 28611. Disponível em: <
http://www.minam.gob.pe > Acesso em: 06 jun. 2020.
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consequência de um evento que nenhum outro administrador poderia evitar
com prestação idêntica ou similar a seu encargo47.
A União Europeia [UE], com a edição da Diretiva 2004/35/CE48 do
Parlamento Europeu e do Conselho de 21 de abril de 2004 (Diretiva 2004/35),
estabeleceu normas relativas à responsabilidade ambiental e à prevenção e à
reparação dos danos ambientais. A Diretiva estabeleceu um regime dúplice
de responsabilidade, reconhecendo a existência de um regime que se reparte
em (1) responsabilidade objetiva e (2) responsabilidade subjetiva, aplicável
conforme a natureza do dano. Assim, o artigo 3º, ao definir o âmbito de
aplicação, determina que:
1. A presente diretiva é aplicável: a) Aos danos ambientais
causados por qualquer das atividades ocupacionais
enumeradas no Anexo III e à ameaça iminente daqueles
danos em resultado dessas atividades;49 b) Aos danos
47. Resolución: Nº 0238-2013-OEFA/TFA del 30 de octubre del 2013 (considerandos del 30 al
34). Disponível em: < http://www.oefa.gob.pe> Acesso em: 25 jun. 2020.
48. Directiva 2004/35/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Abril de 2004, relativa
à responsabilidade ambiental em termos de prevenção e reparação de danos ambientais. Jornal
Oficial nº L 143 de 30/04/2004 p. 0056 – 0075. Disponível em: < http://eur-lex.europa.eu>
Acesso em: 09 jun. 2020.
49. ANEXO III ATIVIDADES REFERIDAS NO Nº 1 DO ARTIGO 3º 1. A exploração
de instalações sujeitas a licença, nos termos da Diretiva 96/61/CE do Conselho, de 24 de
Setembro de 1996, relativa à prevenção e controle integrados da poluição (1). Ou seja, todas
as atividades enumeradas no Anexo 1 da Diretiva 96/61/CE, com exceção das instalações
ou partes de instalações utilizadas para a investigação, desenvolvimento e ensaio de novos
produtos e processos. 2. Operações de gestão de resíduos, incluindo a recolha, o transporte,
a recuperação e a eliminação de resíduos e resíduos perigosos, incluindo a supervisão dessas
operações e o tratamento posterior dos locais de eliminação, sujeitas à licença ou registro, nos
termos da Diretiva 75/442/CEE do Conselho, de 15 de Julho de 1975, relativa aos resíduos
(2), e da Diretiva 91/689/CEE do Conselho, de 12 de Dezembro de 1991, relativa aos resíduos
perigosos (3). Estas operações incluem, entre outras, a exploração de aterros nos termos da
Diretiva 1999/31/CE do Conselho, de 26 de Abril de 1999, relativa à deposição de resíduos
em aterros (4), e a exploração de instalações de incineração nos termos da Diretiva 2000/76/
CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de Dezembro de 2000, relativa à incineração
de resíduos (5). Para efeitos da presente diretiva, os Estados-Membros podem decidir que estas
operações não incluam o espalhamento de lamas de águas residuais provenientes de instalações
de tratamento de resíduos urbanos, tratadas segundo normas aprovadas, para fins agrícolas.
3. Todas as descargas para as águas interiores de superfície que requeiram autorização prévia,
nos termos da Diretiva 76/464/CEE do Conselho, de 4 de Maio de 1976, relativa à poluição
causada por determinadas substâncias perigosas lançadas no meio aquático da Comunidade
(6). 4. Todas as descargas de substâncias para as águas subterrâneas que requeiram autorização
prévia nos termos da Diretiva 80/68/CEE do Conselho, de 17 de Dezembro de 1979,
relativa à proteção das águas subterrâneas contra a poluição causada por certas substâncias
perigosas (7). 5. As descargas ou infecções de poluentes nas águas de superfície ou nas águas
subterrâneas que requeiram licença, autorização ou registro nos termos da Diretiva 2000/60/
CE. 6. Captação e represamento de água sujeitos a autorização prévia, nos termos da Diretiva
2000/60/CE. 7. Fabrico, utilização, armazenamento, processamento, enchimento, libertação
para o ambiente e transporte no local de: a) Substâncias perigosas definidas no nº 2 do artigo
2º da Diretiva 67/548/CEE do Conselho, de 27 de Junho de 1967, relativa à aproximação
das disposições legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes à classificação,
embalagem e rotulagem das substâncias perigosas(8); b) Preparações perigosas, definidas
no nº 2 do artigo 2º da Diretiva 1999/45/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de
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causados às espécies e habitats naturais protegidos por
qualquer atividade ocupacional distinta das enumeradas
no Anexo III, e à ameaça iminente daqueles danos em
resultado dessas atividades, sempre que o operador agir com culpa
ou negligência.”

Assim, como visto acima, é perfeitamente possível a existência de
um regime jurídico de responsabilidade ambiental que, simultaneamente,
albergue tanto a responsabilidade objetiva quanto a subjetiva, conforme a
tipologia das atividades utilizadoras de recursos ambientais, ou seja, levando
em consideração o grau de impacto das diferentes atividades.

4 EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE E MITIGAÇÃO DO
MODELO
Os itens precedentes demonstram que o direito ambiental, seguramente,
paga um tributo elevado aos grandes medos. Academicamente, há um
ativismo que muitas vezes é incapaz de compreender o “lugar do direito na
proteção do ambiente”50, criam-se teses que identificam danos em alterações
positivas do meio ambiente, “[p]or isso, é preciso interpretar com reservas os
entendimentos doutrinários, segundo os quais, no conceito de dano, somente
se incluem as alterações negativas do ambiente, não havendo dano se as
condições forem alteradas para melhor”51.

31 de Maio de 1999, relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e
administrativas dos Estados-Membros respeitantes à classificação, embalagem e rotulagem das
preparações perigosas(9); c) Produtos fitofarmacêuticos definidos no nº 1 do artigo 2º da
Diretiva 91/414/CEE do Conselho, de 15 de Julho de 1991, relativa à colocação dos produtos
fitofarmacêuticos no mercado(10); d) Produtos biocidas definidos na alínea a) do nº 1 do
artigo 2º da Diretiva 98/8/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Fevereiro
de 1998, relativa à colocação de produtos biocidas no mercado(11); 8. Transporte rodoviário,
ferroviário, marítimo, aéreo ou por vias navegáveis interiores de mercadorias perigosas ou
poluentes definidas no Anexo A da Directiva 94/55/CE do Conselho, de 21 de Novembro de
1994, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes ao transporte
rodoviário de mercadorias perigosas(12), no Anexo da Diretiva 96/49/CE do Conselho, de
23 de Julho de 1996, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes
ao transporte ferroviário de mercadorias perigosas(13), ou na Diretiva 93/75/CEE do
Conselho, de 13 de Setembro de 1993, relativa às condições mínimas exigidas aos navios com
destino aos portos marítimos da Comunidade ou que deles saiam transportando mercadorias
perigosas ou poluentes(14). 9. Exploração de instalações sujeitas a autorização, nos termos
da Diretiva 84/360/CEE do Conselho, de 28 de Junho de 1984, relativa à luta contra a
poluição atmosférica provocada por instalações industriais (15), no que respeita à libertação
para a atmosfera de quaisquer das substâncias poluentes abrangidas pela referida Diretiva.
10. Quaisquer utilizações confinadas, incluindo transporte, que envolvam microrganismos
geneticamente modificados definidos pela Diretiva 90/219/CEE do Conselho, de 23 de Abril
de 1990, relativa à utilização confinada de microrganismos geneticamente modificados (16).
50. GARCIA, Maria da Glória. F.P.D. – O Lugar do Direito na Proteção do Ambiente. Reimpressão.
Coimbra: Almedina, 2015.
51. STEIGLEDER. Annelise Monteiro. Responsabilidade Civil Ambiental – as dimensões do dano
ambiental no direito brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2004, p.131.
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É sabido que o direito ambiental tem como uma de suas mais importantes
funções a organização da atividade econômica em relação à apropriação dos
recursos naturais; logo, ele pressupõe a utilização econômica do ambiente, sem
a qual não há que se falar em proteção jurídica do ambiente. A norma jurídica
ambiental busca estabelecer um equilíbrio entre as diferentes necessidades
humanas, nelas incluída a boa qualidade do ambiente. Entretanto, como é
evidente por si mesmo, o meio ambiente se modifica, pois a atividade humana
é, em sua essência, transformadora dele.
A rigidez do olhar sobre o ambiente, ao ser transportada para o universo
jurídico, implicou um sistema de responsabilidade ambiental rígido, tal como
estabelecido pelo artigo 10 da Lei nº 6.938/1981 [Política Nacional do Meio
Ambiente – PNMA] fazendo que atividades de pequeno porte e de baixo
impacto ambiental estejam submetidas a um regime de responsabilidade
voltado para atividades de alto risco e grande impacto negativo sobre o meio
ambiente.
A história Legislativa da PNMA mostra que ela foi concebida,
precipuamente, para regular atividades causadoras de degradação ambiental
de grande impacto52, em função disso, a imposição da responsabilidade
objetiva estava perfeitamente em conformidade com o Zeitgeist.
As atividades de baixo impacto ambiental não eram cogitadas como
passíveis de submissão ao regime especial de proteção ao meio ambiente. A
questão relativa ao controle ambiental das atividades de baixo impacto somente
se tornou concreta com a notável expansão dos órgãos de proteção ambiental
no Brasil e, igualmente, pelo grande número de atividades submetidas ao
licenciamento ambiental. Como se sabe, a construção, instalação, ampliação
e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos
ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer
forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento
ambiental. Degradação ambiental é, nos termos da PNMA, a “alteração
adversa das características do meio ambiente”; este conceito, todavia, tem
tido uma interpretação ampla por parte dos órgãos ambientais e do próprio
legislador. Há exigência para o licenciamento ambiental de confeitarias, por
exemplo53.

4.1 EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE
As excludentes são fundamentais no sistema de responsabilidade civil
ambiental, pois servem para assegurar o nexo de causalidade entre ação ou
52. ANTUNES, Paulo de Bessa. A Formação da Política Nacional do Meio Ambiente. Direito das
Políticas Públicas, Volume 1, nº 1, p. 7-28. Disponível em: < http://seer.unirio.br/index.php/
rdpp/article/view/9110/8185> Acesso em 04 jun. 2020.
53. ABIP. Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria. Licenciamento ambiental
para o setor de panificação. Disponível em: < https://www.abip.org.br/site/licenciamentoambiental-para-o-setor-de-panificacao/ > Acesso em: 20 jun. 2020.
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omissão e o evento danoso, sem o qual a responsabilidade se transforma
de instrumento reparatório em persecutório. E mais: o próprio sistema se
fragiliza, pois, uma das funções das excludentes é impedir que o regime
de responsabilidade se transforme em incentivo negativo para a proteção
ambiental. De fato, qual a vantagem de cuidar do ambiente se o cuidado não
é levado em consideração no momento de sindicância das responsabilidades?
A já mencionada Diretiva 2004/35/CE da EU, em seu artigo 4º,
expressamente prevê hipóteses de exclusão de responsabilidade:
1. A presente diretiva não abrange danos ambientais
nem ameaças iminentes desses danos, causados por: a)
Atos de conflito armado, hostilidades, guerra civil ou
insurreição; b) Fenômenos naturais de caráter excepcional,
inevitável e irresistível; 2. A presente diretiva não se aplica
aos danos ambientais, nem a ameaças iminentes desses
danos, que resultem de incidentes relativamente aos
quais a responsabilidade ou compensação seja abrangida
pelo âmbito de aplicação de alguma das Convenções
Internacionais enumeradas no Anexo IV, incluindo
quaisquer posteriores alterações dessas convenções, em
vigor no Estado-Membro em questão.

No que diz respeito aos custos de prevenção e reparação de danos ao
ambiente, o artigo 8º da Diretiva 2004/35 estipula que:
3. Não é exigido ao operador que suporte o custo de
ações de prevenção ou de reparação executadas por força
da presente diretiva, se este puder provar que o dano
ambiental ou a ameaça iminente desse dano: a) Foi causado
por terceiros e ocorreu apesar de terem sido tomadas
as medidas de segurança adequadas; ou b) Resultou do
cumprimento de uma ordem ou instrução emanadas de
uma autoridade pública que não sejam uma ordem ou
instrução resultantes de uma emissão ou incidente causado
pela atividade do operador.
Nestes casos, os Estados-Membros devem tomar as
medidas adequadas para permitir ao operador recuperar os
custos incorridos. 4. Os Estados-Membros podem permitir
que o operador não suporte o custo das ações de reparação
executadas por força da presente diretiva se ele provar
que não houve culpa nem negligência da sua parte e que
o dano ambiental foi causado por: a) Uma emissão ou um
acontecimento expressamente permitidos e que respeitem
integralmente uma autorização emitida ou conferida
nos termos das disposições legislativas e regulamentares
nacionais de execução das medidas legislativas adotadas
pela Comunidade, especificadas no Anexo III, tal como se
aplicam à data da emissão ou do acontecimento; b) Uma
emissão, atividade ou qualquer forma de utilização de um
produto no decurso de uma atividade que o operador prove
não serem consideradas susceptíveis de causarem danos
ambientais de acordo com o estado do conhecimento
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científico e técnico no momento em que se produziu a
emissão ou se realizou a atividade.

As excludentes acima mencionadas resguardam a existência do nexo de
causalidade e a proporcionalidade, aspectos fundamentais para uma aplicação
equânime do direito.
A LGA peruana estabelece como excludentes de responsabilidade
ambiental (artigo 146) as seguintes hipóteses: (1) quando uma ação ou omissão
dolosa da pessoa que tenha sofrido o dano ressarcível, conforme a LGA, (2)
quando o dano ou degradação ambiental tenha sido causado por uma ação
ou omissão que não seja contrária às normas aplicáveis, que tenha ocorrido
com o consentimento prévio do prejudicado e com o conhecimento, de sua
parte, do risco que corria de sofrer uma consequência danosa derivada de tal
ou qual ação ou omissão.
Na Argentina também se admite a exclusão da responsabilidade
ambiental como estabelecido pelo artigo 29 da Política Ambiental Nacional54,
conforme a tradição jurídica ocidental. No Chile, a responsabilidade ambiental
é subjetiva, embora se admita a presunção de responsabilidade nas hipóteses
de infração às normas administrativas de proteção ao meio ambiente (artigos
51 e 52)55.
Assim, a jurisprudência majoritária do STJ está praticamente solitária
- orgulhosamente solitária -, na adoção de teoria que, na prática, afasta todo
e qualquer excludente de responsabilidade em relação aos danos ambientais.
Uma das leis mais duras em matéria de responsabilidade civil ambiental
é a chamada CERCLA (Comprehensive Environmental Response, Compensation and
Liability Act of 1980) 56 dos Estados Unidos que constantemente é emendada
e atualizada, a qual estabelece um regime de exclusão de responsabilidade, em
seu § 9.607, após definir na alínea (a) a relação dos responsáveis pelas ações
de descontaminação, na alínea (b) (defesas) exclui as responsabilidades em
caso de:
(1) act of God, (2) ato de guerra (3) ação ou omissão de
uma terceira parte que não seja empregado ou agente do
defendente, ou aquele cuja ação ou omissão ocorra no
âmbito de uma relação contratual, direta ou indiretamente
existente, com o réu (exceto onde o único acordo contratual
surge de uma tarifa publicada e aceitação para o transporte
por uma transportadora comum por via férrea), se o réu
estabelece por uma preponderância das evidências de que
54. ARGENTINA, Politica Ambiental Nacional. Ley 25.675: “ARTICULO 29. — La exención de
responsabilidad sólo se producirá acreditando que, a pesar de haberse adoptado todas las medidas destinadas a
evitarlo y sin mediar culpa concurrente del responsable, los daños se produjeron por culpa exclusiva de la víctima
o de un tercero por quien no debe responder.”
55. CHILE. Biblioteca del Congreso Nacional del Chile. LEY 19300. Disponível em < https://
www.leychile.cl > Acesso em 09 jun. 2020.
56. Disponível em: < http://www.gpo.gov > Acesso em 09 jun. 2020.
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( a) exerceu o devido cuidado em relação à substância
perigosa em causa, tendo em consideração as características
de tal substância perigosa , à luz de todos os fatos e
circunstâncias relevantes, e ( b) ele tomou precauções
contra previsíveis atos ou omissões de qualquer terceiro e
as consequências que poderiam previsivelmente resultar de
tais ações ou omissões , ou (4) qualquer combinação dos
parágrafos acima.

O Decreto nº 46.890, de 23 de dezembro de 2019 do Estado do Rio
de Janeiro, em seu artigo 20, estabelece dois critérios de classificação dos
empreendimentos, a saber: por (1) porte e por (2) potencial poluidor. Por
porte, os empreendimentos podem ser enquadrados como de porte (1)
mínimo, de porte (2) pequeno, de porte (4) médio, de porte (3) grande ou de
porte (4) excepcional. Em relação ao potencial poluidor, os empreendimentos
podem ser classificados como de potencial poluidor (1) desprezível, (2)
baixo, (3) médio, (4) alto ou (5) significativo. A partir de tais classificações
são estabelecidos critérios diferentes para o licenciamento ambiental, com
maiores ou menores exigências para os empreendedores no que se refere ao
controle das atividades.
O artigo 170, VI da Constituição Federal, claramente, estabelece que
a defesa do meio ambiente, como um dos princípios gerais da atividade
econômica, deve ser feita “mediante tratamento diferenciado conforme o
impacto ambiental” relativo aos “produtos e serviços” e, inclusive, no que se
refere aos “seus processos de elaboração e prestação”. Não se pode deixar de
acrescentar que o inciso IX do mesmo artigo 170 estabelece outro princípio
relevante que é o “tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte
constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no
País”.
Empresa de pequeno porte é aquela que atende aos requisitos
estabelecidos pelo artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2006. Ora, considerando-se que a responsabilidade civil é, em grande
medida, uma construção jurisprudencial, parece ser razoável que os tribunais
levem em consideração as diferentes dimensões dos impactos sobre o meio
ambiente, inclusive levando em consideração o porte do agente.
O artigo 225 da CF determina que “[t]odos têm direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado”. O mesmo artigo após estabelecer o
direito de todos, estabeleceu uma obrigação exigível do poder público e da
coletividade, o “dever de defendê-lo e preservá-lo”. Assim, do ponto de vista
constitucional e, na medida de suas possibilidades, todas as pessoas naturais e
jurídicas devem agir de forma a defender e preservar o ambiente. Do ponto
de vista da aplicação da responsabilidade civil ambiental, parece evidente que a
indenização de danos causados ao meio ambiente e a terceiros não é extensível
às hipóteses de, por exemplo, culpa exclusiva da vítima, pois esta última
estaria agindo de forma contraria à proteção ambiental. Assim, conforme
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a precisa observação de Michael Faure57, a responsabilidade civil tem como
uma de suas funções o desencorajamento dos comportamentos antissociais
e, em muitos casos, indenizar as vítimas é estimular tal comportamento.
No particular, a jurisprudência sobre acidentes ferroviários do Superior
Tribunal de Justiça58 é bastante elucidativa ao rechaçar a indenização aos
chamados “surfistas ferroviários”. Reconhecida a culpa exclusiva da vítima,
“A pessoa que se arrisca em cima de uma composição ferroviária, praticando
o denominado “surf ferroviário”, assume as consequências de seus atos, não
se podendo exigir da companhia ferroviária efetiva fiscalização, o que seria
até impraticável”.
Logo, indenizar aqueles que tenham se colocado em áreas de risco,
notadamente com as invasões em áreas destinadas à indústria é, ipso facto,
colocar-se contra o mandamento constitucional que atribui a todos a
obrigação de proteger o meio ambiente, bem como estimular comportamentos
irresponsáveis, desnaturando a função da responsabilidade civil. Assim,
sendo certo que a indenização das vítimas é uma das funções essenciais
da responsabilidade civil, daí não decorre que todas as vítimas devam ser
indenizadas.

4.2
PORTE
DO
AGENTE
RESPONSABILIDADE

E

MITIGAÇÃO

DA

A responsabilidade ambiental é híbrida, ou seja, é constituída por três
aspectos (1) administrativo, (2) civil e (3) penal que guardam um importante
grau de relacionamento que não pode ser abandonado na hora da aplicação
por parte do intérprete da norma jurídica. Com efeito, a Lei nº 9.605/199859,
em seu artigo 12, estabelece uma clara vinculação entre a reparação civil e a
punição penal:
a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à
vítima ou à entidade pública ou privada com fim social,
de importância, fixada pelo juiz, não inferior a um salário
mínimo nem superior a trezentos e sessenta salários
mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual
reparação civil a que for condenado o infrator.

Além disso, o artigo 6º, III, determina que para a aplicação da
penalidade de multa deverá ser levada em consideração pela autoridade a
“situação econômica do infrator”, o que demonstra que um dos critérios para
a fixação do valor da penalidade não é a infração em si, mas a capacidade do
infrator para pagar a penalidade eventualmente imposta.
57. FAURE, Michael, L`analyse économique du droit de l`environnement, Bruxelles: Bruylant, 2007, p. 88.
58. Superior Tribunal de Justiça, REsp 160051/RJ, Relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, 3a
Turma, DJ 17/02/2003 p. 268.
59. BRASIL. LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm Acesso em: 04 mar. 2021.
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Logo, não parece ser despropositado que idêntico critério de mitigação
da responsabilidade seja aplicado no âmbito da reponsabilidade civil, seja
para entendê-la subjetiva, quando se tratar de atividades de baixo impacto
ambiental, ou admitir a aplicação das excludentes de responsabilidade para o
baixo impacto ambiental.

CONCLUSÃO
Após a exposição das questões feita acima, é possível chegar a algumas
conclusões. Em primeiro lugar há que se reconhecer que o regime de
responsabilidade civil ambiental, consagrado pela jurisprudência majoritária
do STJ, parte do pressuposto de que todo e qualquer dano ambiental é de
grandes dimensões e capaz de gerar riscos insuportáveis para a sociedade, o
que não corresponde à realidade concreta. A jurisprudência majoritária do STJ
é fruto dos chamados grandes medos, transformados em razões de decidir. A
jurisprudência majoritária do STJ, em matéria de responsabilidade ambiental,
como demonstrado, reflete uma apropriação do “discurso ambiental” por
parte do tribunal que se utiliza da teoria do risco integral como forma de
viabilização de tal discurso em termos jurídicos.
Há, portanto, necessidade urgente de modificação da interpretação
que tem sido dada pela Corte, no que tange aos mecanismos relativos à
responsabilidade ambiental, adequando-a às modernas legislações apresentadas
no artigo, em especial para dar tratamento conforme à nova redação do artigo
170, VI da Constituição Federal, considerando-se as dimensões reais dos
impactos, bem como a dimensão dos agentes econômicos.
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CAPÍTULO

35

O regime jurídico do licenciamento
por adesão e compromisso
PEDRO NIEBUHR

INTRODUÇÃO
A característica marcante dos processos administrativos de
licenciamento ambiental, quando cotejados com outras manifestações de
controle administrativo prévio (por exemplo, a comunicação prévia ao órgão
ambiental ou o cadastro e a declaração de dispensa/isenção de licenciamento)
repousa na circunstância de que, no licenciamento, o órgão de proteção
conduz um procedimento que leva a cabo a avaliação de impacto ambiental
da atividade pretendida. Naqueles outros, a avaliação de impacto ambiental de
uma atividade não é feita (pelo menos majoritariamente) no plano concreto,
mas em momento precedente, no âmbito normativo; cria-se uma presunção
relativa de que as atividades suscetíveis de se enquadrarem naquelas categorias
seriam, a priori, de impacto irrelevante. A simples necessidade de se conduzir,
no bojo de um processo administrativo, uma concreta avaliação de impacto
ambiental, a ser feita mediante apresentação de estudos técnicos, discussões,
pareceres etc., já ressalta importante diferença entre ambas categorias. Isso
torna o processo administrativo de licenciamento ambiental significativamente
mais complexo que os demais mecanismos de controle ambiental.
O desafio repousa em identificar as hipóteses em que essa complexidade
pode (e deve) ser simplificada. É de se reconhecer que um posto de revenda
de combustíveis ou uma pequena empresa de produção de alimentos, em
que pese serem atividades a priori merecedoras de uma pertinente avaliação
de impactos ambientais, não necessitam, necessariamente, serem conduzidas
pelo mesmo rito, submetidas ao mesmo estudo ou ter o licenciamento
processado com idêntica complexidade que uma grande mineradora ou
indústria de insumos plásticos.
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Atenta a essa realidade, a normatização ambiental, há muito, autoriza
a estipulação de procedimentos especiais e simplificados. Mais recentemente
alguns Estados passaram a conceber, no âmbito de suas atribuições, uma nova
modalidade de licenciamento ambiental em que a Administração ambiental
conjuga, a um só tempo, a especialidade de rito com a junção de etapas das
licenças. Trata-se do que se convencionou chamar de licenciamento por adesão e
compromisso, objeto de análise neste capítulo.

1 RITOS E MODALIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Em nosso Processo Administrativo Ambiental1, tratou-se de uma
importante distinção entre as etapas/tipos de licenças em relação ao(s)
rito(s) procedimental(is) do licenciamento ambiental, discussão que, em
larga medida, parecia não ser enfrentada de forma detida pela literatura
especializada. Resgata-se esse raciocínio.
Os diferentes tipos de licenças ambientais criam, em função das etapas
do desenvolvimento da atividade (prévia, de instalação ou de operação),
modalidades de licenciamento distintas. Já o procedimento de análise de cada licença
(rito procedimental propriamente dito) pode ser ordinário ou ser específico para
determinado tipo de atividade/implantação.
Trata-se de distinção importantíssima porque os critérios que
fundamentam, idealmente, a variação de tipos de licenças e as diferenças de rito
servem para aferir a pertinência e a validade, em concreto, do enquadramento
de dada atividade/empreendimento como elegível para a especificidade ou
simplificação pretendida.
Pois bem, antes de aprofundar as repercussões práticas das
classificações ora propostas, convém reafirmar a posição no sentido de que a
subdivisão do licenciamento em três etapas, em função da licença pretendida
(que se convencionou chamar de licenciamento trifásico por tratar das licenças
prévia, de instalação ou operação), nada mais é do que o resultado de uma
opção procedimental do chefe do Poder Executivo Federal (não se pode
perder de mente que o modelo trifásico foi instaurado pelo artigo 19 do
Decreto Federal nº 99.274/90, depois replicado na Resolução CONAMA nº
237/97). O modelo trifásico, é verdade, ganhou prestígio (por supostamente
organizar, de forma racional e clara, as distintas etapas de concepção, intervenção
no ecossistema e depois operação de atividades degradantes ou utilizadora
de recursos naturais) a ponto de ser reproduzido, quase sem ressalvas, nos
Estados e Municípios.
No entanto, continua oportuno salientar: o modelo trifásico previsto
no Decreto Federal nº 99.274/90, a rigor jurídico, deve ser adstrito ao âmbito
federal, exceto se idêntico formato tenha sido normatizado nos âmbitos
1.

NIEBUHR, Pedro. Processo administrativo ambiental. 3ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2020.
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estaduais e municipais. Estados e Municípios não estariam em tese obrigados a
reproduzir e incorporar, em suas rotinas, o modelo de licenciamento trifásico
previsto na esfera federal.
Como esclarece Joel de Menezes Niebuhr, a edição de regulamentos
pelo Chefe do Executivo de determinado ente federado exprime o exercício
de uma faculdade que lhe é outorgada para disciplinar a lei no âmbito do
ente que aquela autoridade representa. Por meio de um regulamento, o
chefe do Executivo prescreve a seus subordinados, com base no vínculo de
hierarquia que os une, como deve a atividade administrativa ser desenvolvida
naquele âmbito. O superior hierárquico do Executivo federal, todavia, não
agrega poderes para invadir a esfera de competência atribuída ao superior
hierárquico dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, os quais
gozam de autonomia (constitucional, decorrente da ausência de hierarquia
entre os entes federados) para editar regulamentos com sistemática e normas
distintas da regulamentação federal. O decreto, enquanto ato administrativo
de organização/execução do Chefe do Poder Executivo, vincula somente a
Administração que está sob sua esfera de competência.2 3
Significa dizer que até que seja editada uma lei nacional que venha
regular o tema (iniciativa que se mostra de todo conveniente, tendo em vista a
necessidade de uniformidade de tratamento deste tipo de questão dentro do
território nacional; essa providência, aliás, parece estar em via de ocorrer, ante
a tramitação do Projeto da Lei Geral de Licenciamento Ambiental), Estados
e Municípios não deveriam estar obrigatoriamente vinculados à disciplina
das modalidades das licenças estipuladas no Decreto Federal nº 99.274/90.
Estados e Municípios poderiam, em tese e por dispor de autonomia políticoadministrativa (como reconhece o artigo 18 da Constituição da República4),
conceber sistemática própria a respeito do assunto, de modo a melhor atender
suas peculiaridades administrativas e regionais.
Por isso é legítimo e válido, diante deste argumento, que entes federados
criem etapas de licenciamento ou modalidades distintas de licenças de
acordo com suas particularidades administrativas e considerando a natureza
da atividade ou do empreendimento a ser licenciado. Pode-se cogitar, por
exemplo, desmembrar a Licença de Operação prevista no inciso III do artigo
2.
3.

4.

NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação Pública e Contrato Administrativo. 3. ed. Belo Horizonte:
Fórum, 2013. p. 207 e 598.
Krell entende o contrário. Apesar de reconhecer que, como regra, no sistema brasileiro é vedado
que a União imponha comportamentos a Estados e Municípios (p. 97 a 99), determinados
assuntos, que exigem tratamento nacional homogêneo e uniformizado, podem ser versados
por decreto regulamentar, que cumpre a função de norma ou diretriz geral (KRELL, Andreas
J. Leis de normas gerais, regulamentação do Poder Executivo e cooperação intergovernamental em tempos de
reforma federativa. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p. 97-99 e 134).
“Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta
Constituição”.
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19 do Decreto Federal nº 99.274/90 em duas, uma espécie de licença específica
para certificar a conclusão de obra de acordo com os projetos aprovados e
a outra para balizar os termos da operação da atividade/empreendimento
propriamente ditos, quando isso ocorresse. Mostra-se perfeitamente legítima
e válida, ainda com amparo neste argumento, a criação, pelos Estados e
Municípios, de novas modalidades de licença, como aconteceu em alguns
entes federados que positivaram as licenças ambientais únicas e as licenças
por adesão e compromisso, antes mesmo que isso viesse ocorrer na esfera
federal (o Projeto da Lei Geral de Licenciamento Ambiental, com pretensão
de lei nacional, intenta disciplinar essas duas modalidades).

2 LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE RITO (PROCEDIMENTO)
ORDINÁRIO E ESPECIAL
Os distintos ritos procedimentais, isto é, as possíveis diferenças entre
a sequência de atos (do titular da pretensão, de afetados e do Poder Público)
praticados no bojo de um processo de licenciamento, dividem-no em rito
ordinário e rito especial.
O rito ordinário de licenciamento é o padrão. Está veiculado, grosso modo,
no artigo 10 da Resolução CONAMA nº 237/975.
O rito especial de licenciamento é aquele que se desenvolve por meio de
uma sucessão de atos distinta daquela descrita no rito ordinário, padrão. A
especialidade do rito pode decorrer, a um só tempo, em função da natureza,
das características e das peculiaridades da atividade/empreendimento ou do baixo impacto
ambiental da atividade/empreendimento (para usar das expressões veiculadas no
artigo 12 também da Resolução CONAMA nº 237/976).
5.

“Art. 10 – O procedimento de licenciamento ambiental obedecerá às seguintes etapas:
I – Definição pelo órgão ambiental competente, com a participação do empreendedor, dos
documentos, projetos e estudos ambientais, necessários ao início do processo de licenciamento
correspondente à licença a ser requerida;
II – Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado dos documentos,
projetos e estudos ambientais pertinentes, dando-se a devida publicidade;
III – Análise pelo órgão ambiental competente, integrante do SISNAMA, dos documentos,
projetos e estudos ambientais apresentados e a realização de vistorias técnicas, quando
necessárias;
IV – Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental competente,
integrante do SISNAMA, uma única vez, em decorrência da análise dos documentos, projetos
e estudos ambientais apresentados, quando couber, podendo haver a reiteração da mesma
solicitação caso os esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios;
V – Audiência pública, quando couber, de acordo com a regulamentação pertinente;
VI – Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental competente,
decorrentes de audiências públicas, quando couber, podendo haver reiteração da solicitação
quando os esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios;
VII – Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer jurídico;
VIII – Deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a devida publicidade”.
6. “Art. 12 – O órgão ambiental competente definirá, se necessário, procedimentos específicos
para as licenças ambientais, observadas a natureza, características e peculiaridades da atividade
ou empreendimento e, ainda, a compatibilização do processo de licenciamento com as etapas
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A especialidade do rito pode variar, portanto, para mais (acrescendo
atos a serem praticados e tornando, com isso, o rito mais complexo do que o
ordinário) ou para menos (gerando um procedimento com menos atos, mais
simples).
Um rito especial pode resultar no acréscimo de atos e providências em
relação ao rito ordinário descrito no artigo 10 da Resolução CONAMA nº
237/977 se a natureza, as características e as peculiaridades da atividade/empreendimento
assim determinarem.
Pensa-se, por exemplo, no licenciamento de uma atividade de altíssimo
risco ambiental (que envolve manipulação de material nuclear, a título
ilustrativo), localizada nas proximidades de uma unidade de conservação.
A natureza (alto risco) e as características da atividade (proximidade com
unidade de conservação) em questão demandariam, nesse exemplo hipotético,
que o processo de licenciamento fosse instruído com avaliações distintas e
manifestação de outros órgãos e entidades, em desdobramentos não previstos
no artigo 10 da Resolução CONAMA nº 237/97.
Noutro vértice, a especialidade do rito também pode redundar na
abreviação de atos e providências em relação ao rito ordinário previsto no
artigo 10 da Resolução CONAMA nº 237/97, caso esses atos se mostrem
desnecessários ou inaplicáveis à atividade pretendida. Isso pode ocorrer, além
da natureza, das características e das peculiaridades da atividade/empreendimento, em
função do baixo impacto ambiental da atividade/empreendimento. Por exemplo,
um pequeno edifício de apartamentos ou uma oficina mecânica (se forem
considerados pelo ente respectivo como atividades ambientalmente
licenciáveis) poderiam ser dispensados dos atos de definição conjunta de
documentos, projetos e estudos ambientais que deverão ser apresentados (inciso I do
artigo 10 da Resolução CONAMA nº 237/97), da publicidade de requerimento
da licença (parte final do inciso II do mesmo dispositivo), de complementações de
informações (inciso VI) etc.8.
de planejamento, implantação e operação.
§1º – Poderão ser estabelecidos procedimentos simplificados para as atividades e
empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental, que deverão ser aprovados
pelos respectivos Conselhos de Meio Ambiente”.
7. CONAMA. RESOLUÇÃO Nº 237, DE 19 DE dezembro DE 1997. Disponível em: http://
www2.mma.gov.br Acesso em: 04 fev. 2021.
8. Mateus Stallivieri Costa arrola e classifica os procedimentos especiais (no qual também inclui
os procedimentos simplificados, ao contrário do que se defende no presente livro) em função
dos seguintes critérios:
“(I) Procedimentos ligados a natureza da atividade; (II) Procedimentos vinculados a localização
da atividade; (III) Procedimentos especializados por motivo de interesse da atividade. [...]Os
procedimentos ligados a natureza da atividade são por sua vez divididos em procedimentos
voltados a obras de infraestrutura; atividades de saneamento e gestão de resíduos; atividades de
extração mineral, utilização jazidas ou recursos fósseis; atividades de agroindústria; atividades
ligadas à produção e distribuição de energia; e atividades voltadas a pesquisa científica.
Os procedimentos especiais definidos pela localização da atividade podem ser divididos em:
Critérios Formais, onde a avaliação é feita meramente pela constatação de se tratar de região

718

ADVOCACIA AMBIENTAL
desafios e perspectivas

Ainda, cumpre ter em mente que a especialidade do rito pode ser
determinada por lei o (vide a autorização do órgão responsável pela unidade
de conservação referida no §3º do artigo 36 da Lei nº 9.985/009), regulamento
ou ser concebida pelo órgão ambiental à luz das circunstâncias fáticas
apresentadas (como acertadamente prevê o caput do artigo 12 da Resolução
CONAMA nº 237/9710).
Essa compreensão detalhada da dinâmica do licenciamento sob
a perspectiva procedimental – que percebe a possibilidade, a depender
da justificativa e da motivação, da existência de ritos especiais mais ou
menos complexos que o rito ordinário previsto no artigo 10 da Resolução
CONAMA nº 237/97, além de identificar diferenças quanto à fonte (origem)
da especialidade do rito – é extremamente útil para se aferir parâmetros de
controle de iniciativas de alteração de dinâmicas procedimentais previamente
estabelecidas.
Nem toda especialização de rito para torná-lo mais complexo que o rito
ordinário é juridicamente válida somente pelo fato de, supostamente, tornar
mais rigoroso (ou alegadamente mais protetivo) o procedimento, assim como
nem toda simplificação procedimental do rito ordinário seria juridicamente
inválida por “afrouxar” as regras do jogo. Uma lei de ente municipal ou estadual
que autorizasse a tramitação de licenciamento de atividades potencialmente
impactantes sobre unidade de conservação sem exigir a oitiva do órgão
que a administra estaria a “simplificar” de forma juridicamente irregular o
procedimento de licenciamento (porque em contrariedade à disposição
legal expressa constante no §3º do artigo 36 da Lei nº 9.985/00, quando
esta deveria prevalecer em função do critério de especialidade). Noutro lado,
a exigência, pelo órgão ambiental, da anuência de entidades administrativas
distintas (sem associação com o escopo do licenciamento ambiental, que é a
tutela do ambiente) como condição para o prosseguimento do licenciamento
englobada pela norma; e Critérios Materiais, onde a relevância se encontra nos fatos que
ocorrem na região, e não nas características geográficas da mesma. Por fim ainda existem
os procedimentos especiais que existem por motivo de interesse social, público ou político
por parte da Administração Pública. É possível constatar que o CONAMA exerceu de forma
diversa a sua competência para instituir procedimentos especiais, destacando principalmente
a regulamentação no tocante às atividades ligadas a saneamento e resíduos, assim como as
relacionadas à produção ou transmissão de energia elétrica. (COSTA, Mateus Stallivieri. O
licenciamento ambiental e o dever fundamental de proteção ao ambiente: uma análise doutrinária e judicial
dos procedimentos especiais. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em
Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. Ano de obtenção: 2020, p. 176-179).
9. “Art. 36 [...] §3º Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou sua
zona de amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput deste artigo só poderá ser
concedido mediante autorização do órgão responsável por sua administração, e a unidade
afetada, mesmo que não pertencente ao Grupo de Proteção Integral, deverá ser uma das
beneficiárias da compensação definida neste artigo” (grifo acrescido).
10. “Art. 12 – O órgão ambiental competente definirá, se necessário, procedimentos específicos para as
licenças ambientais, observadas a natureza, características e peculiaridades da atividade ou
empreendimento e, ainda, a compatibilização do processo de licenciamento com as etapas de
planejamento, implantação e operação” (grifo acrescido).
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tornaria o procedimento mais complexo também de forma juridicamente
irregular (em potencial excesso de poder ou desvio de finalidade).
A validade jurídica de iniciativas de especialização de rito depende
da associação, motivadamente justificada, entre o desdobramento criado/
suprimido com a natureza, as características e as peculiaridades da atividade/
empreendimento e/ou do baixo impacto ambiental da atividade/empreendimento. Isso
demanda um controle de juridicidade muito mais atento, para não dizer
adstrito, aos motivos e à motivação declinada para a especialização de rito.
Demanda um controle, e isso talvez seja o mais importante, despegado de
percepções enviesadas de “maior proteção” ou “retrocesso ambiental”.

3 LICENCIAMENTO AMBIENTAL TRIFÁSICO
Para além da distinção entre os possíveis procedimentos (ritos) do
licenciamento, outra classificação fundamental diz respeito à forma e à natureza
de controle, classificação que divide as licenças, e, por correspondência,
os licenciamentos, em distintas modalidades, a saber: (i) o licenciamento
trifásico; (ii) os licenciamentos simplificados; (iii) o licenciamento por adesão
e compromisso11.
Como antecipado, o licenciamento trifásico tem como principal
fundamento normativo o Decreto Federal nº 99.274/90. O artigo 19 do
Decreto Federal nº 99.274/90 disciplinou três modalidades preordenadas
e sequenciais de licenças, a saber, a Licença Prévia (LP), expedida “na fase
preliminar do planejamento de atividade, contendo requisitos básicos a serem
atendidos nas fases de localização, instalação e operação, observados os
planos municipais, estaduais ou federais de uso do solo”, a Licença de Instalação
(LI), que autoriza “o início da implantação, de acordo com as especificações
constantes do Projeto Executivo aprovado”, e a Licença de Operação (LO), que
autoriza, “após as verificações necessárias, o início da atividade licenciada e
o funcionamento de seus equipamentos de controle de poluição, de acordo
com o previsto nas Licenças Prévia e de Instalação”12.
Na etapa de licenciamento prévio, conduz-se, via de regra, a avaliação
dos impactos ambientais da atividade pretendida. Isso se dá, usualmente,
pela exigência de que o titular da pretensão elabore e apresente ao órgão
ambiental um relatório ambiental preliminar, um estudo ambiental simplificado ou um
11. Um minucioso panorama acerca das espécies de licenças ambientais foi feito por Mateus
Stallivieri Costa, na dissertação de mestrado “O licenciamento ambiental e o dever fundamental de
proteção ao ambiente: uma análise doutrinária e judicial dos procedimentos especiais”, defendida
no programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina em
2020. O autor enquadra o procedimento trifásico como ordinário e qualifica os demais como
procedimentos especiais.
12. BRASIL. DECRETO Nº 99.274, DE 6 DE JUNHO DE 1990. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br. Acesso em: 04 fev. 2021.
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estudo de impacto ambiental, a depender do porte (pequeno, médio ou grande)
do empreendimento.
É nessa etapa, a rigor no passo seguinte, que a documentação de
avaliação de impacto ambiental usualmente é submetida à audiência pública
(nos casos em que a atividade é licenciada por estudo de impacto ambiental
ou ainda, nos termos da Resolução CONAMA nº 09/87, nos casos em
que o órgão ambiental entende ser necessário, ou por requerimento de
entidade civil, do Ministério Público ou de pelo menos 50 cidadãos13). De
posse dessas informações, o órgão ambiental promove uma análise dos
elementos técnicos apresentados, solicita informações e se posiciona sobre
a pretensão apresentada; todas essas etapas culminam com o deferimento
ou indeferimento da licença. Há, essencialmente, uma instrução pública do pleito
deduzido pelo titular da pretensão.
O licenciamento trifásico, mais complexo e moroso, faz sentido,
portanto, para os casos em que a natureza, características e peculiaridades
da atividade/empreendimento demandam controle específico sobre cada
uma daquelas respectivas etapas (prévia, de instalação e operação) de
desenvolvimento da atividade/empreendimento.
Nesse sentido, abdicar de tratar adequadamente as informações e de
acompanhar a evolução das atividades/empreendimentos que, por sua natureza,
características e peculiaridades, exigem ou recomendam que o acompanhamento
do órgão ambiental seja feito de forma detida e específica em cada uma das
fases de desenvolvimento do projeto poderia colocar em risco injustificado a
incolumidade do ambiente (provocando potencial proteção deficiente).
No entanto, em obséquio ao postulado da proibição do excesso, não
convém que o licenciamento trifásico seja exigido para todo tipo atividades/
empreendimento, notadamente para os casos em que a distinção entre as
fases de concepção, instalação e operação seja inaplicável à atividade/
empreendimento ou não provoque um resultado útil à proteção do ambiente.
É justamente para fazer frente a essa realidade que se admite a validade
de licenciamentos simplificados. A simplificação, aqui referida, é relacionada
aos tipos das licenças e, por consequência, às respectivas modalidades de
licenciamento. Não há relação necessária, advirta-se, com a especialização do
rito procedimental referida na seção anterior.

4 LICENCIAMENTOS SIMPLIFICADOS
Diante da (des)necessidade de que todas as atividades/empreendimentos
sejam submetidos ao licenciamento trifásico, o parágrafo único do artigo 8º
da Resolução CONAMA nº 237/97 autoriza que as licenças sejam expedidas
13. “Art. 2º – Sempre que julgar necessário, ou quando for solicitado pôr entidade civil, pelo
Ministério Público, ou por 50 (cinqüenta) ou mais cidadãos, o Órgão do Meio Ambiente
promoverá a realização de Audiência Pública”.
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isolada ou sucessivamente, de acordo com a natureza, características e fase do
empreendimento/atividade14.
Como dito, nem sempre se justifica a existência de três licenças
distintas. A depender do empreendimento/atividade, pode ser desnecessário
ou mesmo inviável distinguir em atos separados a viabilidade (que seria
apurada no licenciamento prévio) dos pormenores da instalação (que seriam
avaliados no licenciamento de instalação). Noutros casos, pode mostrar-se
desnecessário ou inviável distinguir a implantação (avaliada no licenciamento
de instalação) da posterior operação (acompanhada no licenciamento
de operação) da atividade/empreendimento. Existem situações em que
determinadas atividades/empreendimentos sequer operam: a ação (com
repercussão ambiental) se exaure com a instalação. Alguns autores se referem
a essa realidade como licenciamentos bifásicos. Noutras hipóteses, ainda mais
peculiares, a viabilidade/instalação/operação poderiam, a contento, ser
avaliadas de forma concomitante em uma única etapa e com expedição de
uma licença única.
São simplificados (em relação ao modelo de licenciamento trifásico)
os licenciamentos em que, a depender da natureza, características e da fase da
atividade/empreendimento, (i) o licenciamento prévio é feito concomitante
ao licenciamento de instalação; (ii) o licenciamento de instalação é feito
concomitante ao licenciamento da operação; (iii) os três licenciamentos
– prévio, de instalação e de operação – são feitos em conjunto, em um
licenciamento único. A nomenclatura para essas iniciativas pode variar entre
os entes federados.
A normatização de muitos entes vai neste sentido15, iniciativas que, em
condições de normalidade, foram respaldadas pelo Judiciário16.
14. “Art. 8º [...] Parágrafo único – As licenças ambientais poderão ser expedidas isolada ou
sucessivamente, de acordo com a natureza, características e fase do empreendimento ou
atividade”.
15. Vide, por exemplo, as disposições contidas no Código Ambiental de Santa Catarina (Lei
Estadual nº 14.675/09):
“Art. 36. O licenciamento ordinário será efetuado por meio da emissão de Licença Ambiental
Prévia – LAP, Licença Ambiental de Instalação – LAI e Licença Ambiental de Operação –
LAO. […]
§3º A Licença Ambiental Prévia – LAP pode ser emitida com a dispensa de Licença Ambiental
de Instalação – LAI, quando:
a) para o licenciamento ambiental não seja exigido Estudo de Avaliação de Impacto Ambiental
– EIA;
b) para o licenciamento ambiental seja exigido o Relatório Ambiental Prévio – RAP; ou
c) os pressupostos para emissão de Licença Ambiental de Instalação – LAI estejam presentes
no processo de licenciamento. […]
Art. 41. Excepcionalmente, a depender das peculiaridades da atividade ou empreendimento,
mediante decisão motivada, o órgão licenciador pode dispensar a renovação de Licencça
Ambiental de Operação – LAO, nas hipóteses de:
I – encerramento da atividade;
II – parcelamento do solo;
III – fase final de plano de recuperação de área degradada; e
IV – outros casos devidamente justificados”.
16. “APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA – CONSTRUÇÃO ATERRO
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É importante perceber que a aglutinação de etapas de licenciamento
(com expedição de licenças em conjunto) não é necessariamente determinada
pelo porte e/ou potencial de impacto da atividade/empreendimento; é mais pela
natureza, características e fases deste.
A discussão, conceitual, não é irrelevante. Reitera-se a possibilidade de
haver, em tese, aglutinação das etapas prévia, de instalação e de operação em
duas ou em uma única etapa (e, consequentemente, expedição de uma única
licença), com correspondente “simplificação” procedimental se comparada ao
licenciamento trifásico, inclusive para atividades de médio e grande porte. O
que determina a aglutinação das etapas é, insista-se, a natureza, as características
e as fases da atividade/empreendimento, e não, necessariamente, seu impacto
potencial.
A previsão de três fases e três licenças distintas – prévia, de instalação
e de operação – mormente quando alguma delas não se justifica ou se faz
necessária – não é garantia de melhor ou maior proteção ambiental. Pode,
muito bem, haver proteção deficiente num licenciamento trifásico.
Recentes precedentes do Supremo Tribunal Federal trataram sobre esse
assunto. Ainda que as premissas fáticas e jurídicas versadas fossem similares,
os encaminhamentos foram abruptamente distintos, o que denota que alguma
incompreensão entre as categorias ainda permeia a questão.
Nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.615/CE, o
Supremo Tribunal Federal julgou constitucional a lei estadual do Ceará que
“estabeleceu procedimentos ambientais simplificados para implantação e
operação de empreendimentos e/ou atividades de porte micro com potencial
degradador baixo”. No acórdão foi consignado, acertadamente, que “a
legislação federal, retirando sua força de validade diretamente da Constituição
Federal, permitiu que os Estados-membros estabelecessem procedimentos
simplificados para as atividades e empreendimentos de pequeno potencial de
impacto ambiental”17.
Em sentido diametralmente oposto, como aponta Paulo de Bessa
Antunes, o mesmo Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional
dispositivo da lei estadual do Amapá nos autos da Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 5.475/AP, que criava, naquele Estado (na esteira do

SANITÁRIO – DISPENSA EXPLÍCITA DE LICENÇA AMBIENTAL – EMBARGO
ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE DO ATO. Se ao órgão fiscalizador competente
dispensar a empresa da apresentação de Licença de Instalação, não pode a Polícia Ambiental,
sob o argumento de ferir Resolução do CONAMA, embargar a obra, principalmente porque
dispunha dos documentos necessários e são conhecidos os impactos causados, bem como e as
medidas mitigadoras para tal empreendimento” (TJSC, AMS nº 2003.014916-3, Relator Volnei
Carlin, Primeira Câmara de Direito Público, Data de Julgamento 26.08.2004).
17. STF, ADI nº 4.615, Relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno julgado em 20.09.2019.
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que foi disciplinado em outras unidades federativas), a Licença Ambiental
Única18. Antunes destaca que:
a argumentação que serviu de base para a procedência da
ADI, bem como os precedentes invocados, está alicerçada
na inexistência de estudos ambientais para a concessão
das licenças ambientais”, o que não era o caso da Lei do
Amapá, que não deixava de exigir estudos ambientais para
expedição da Licença Única19.

O critério de aferição da validade jurídica da simplificação de
licenciamento em que, para atividades/empreendimentos de médio e grande
porte e impactos potenciais, ocorre aglutinação das etapas de licenciamento
prévio, de instalação e operação deve consistir em perquirir se essa
aglutinação é efetivamente determinada pela natureza, características e fases da
atividade/empreendimento. Se a aglutinação não tiver relação plausível com
a natureza, características e fases da atividade/empreendimento, possivelmente se
estará diante de uma “simplificação” indevida, injustificada, potencialmente
comprometedora do bem jurídico que se pretende tutelar (especialmente o
equilíbrio do ambiente).
A pergunta que o intérprete deve fazer, portanto, deveria ser a seguinte:
faz sentido, para a atividade em questionamento, exigir o licenciamento em
três etapas distintas (prévia, de instalação e operação) ou seria possível realizar,
a contento (isto é, sem prejuízo à atividade administrativa), um adequado
controle ambiental aglutinando alguma etapa? Se a natureza da atividade
justificar de forma razoavelmente motivada a iniciativa de aglutinação de etapas
(e de licenças, por consequência) e se essa providência não provocar, per se, o
comprometimento da função de controle prévio da atividade potencialmente
degradante ou utilizadora de recursos naturais, a resposta deveria repousar na
validade jurídica da iniciativa.
Em sentido oposto, se a iniciativa de aglutinação de etapas ou abreviação
de fluxos não passar pelo teste da adequada justificação e se revelar, com base
em fundamentação idônea (acostada preferencialmente em dados empíricos,
e não meramente especulativa), potencialmente comprometedora da tutela do
ambiente, a conclusão é que ela - a instituição de procedimento simplificado
- se mostraria juridicamente inválida por provocar, inclusive, uma proteção
deficiente, vedada pela ideia de proporcionalidade.

5 LICENCIAMENTO POR ADESÃO E COMPROMISSO
Recentemente, alguns entes federados têm inovado substancialmente
o modelo até então apresentado e instituído, antes mesmo que o assunto seja
18. STF, ADI nº 5.475, Relatora Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 20.04.2020.
19. ANTUNES, Paulo de Bessa. Como uma onda no mar: a recente jurisprudência sobre licenciamento
ambiental do STF. Disponível em: http://genjuridico.com.br. Acesso em: 30 jul. 2020.
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disciplinado no âmbito federal, uma modalidade distinta de licenciamento, o
licenciamento por adesão e compromisso.
O pioneiro, segundo noticiado pelo Ministério do Meio Ambiente20,
teria sido o Estado da Bahia; atualmente pelo menos treze Estados disciplinam
o licenciamento por adesão e compromisso21.
A ideia do licenciamento por adesão e compromisso é, por conta
da automatização do procedimento, substituir a instrução técnica que
normalmente é feita pelo órgão ambiental por uma espécie de instrução privada.
No lugar de as avaliações ambientais produzidas pelos particulares serem
conferidas e validadas por técnicos dos órgãos ambientais, os profissionais
contratados pelo titular da pretensão fazem os levantamentos necessários
e atestam, sob responsabilidade técnica e pessoal própria, o cumprimento
da legislação ambiental e o enquadramento da atividade como elegível ao
licenciamento por adesão e compromisso. Essa declaração ou certificação
substitui os pareceres técnicos de análise dos estudos ambientais e subsidia
a emissão, preferencialmente automatizada e por meio eletrônico, da licença.
Os sistemas de informação dos órgãos ambientais arquivam as informações e
declarações apresentadas, juntamente com a licença emitida, e concentram-se
no controle sucessivo da atividade/empreendimento. O licenciamento por adesão
e compromisso, a bem da verdade, congrega elementos de um procedimento especial (naquilo
que abrevia o rito previsto no artigo 10 da Resolução CONAMA nº 237/97) com rito
simplificado (no que toca à aglutinação das fases e das licenças em uma única).
A nomenclatura utilizada dá conta de algumas de suas principais
características. O titular da pretensão deve aderir às condições preestabelecidas
pelo órgão ambiental para emissão da licença e assumir compromissos, perante
o próprio órgão ambiental (por exemplo, de veracidade e responsabilidade
pelas informações prestadas, de enquadramento e manutenção da atividade
em portes e parâmetros elegíveis para a licença por adesão e compromisso, da
execução de medidas de mitigação, compensação e controle ambiental, entre
outros).
Parece não haver objeção apriorística à validade jurídica do licenciamento
por adesão e compromisso. Não há renúncia ao controle prévio de atividade
potencialmente degradante ou utilizadora de recursos naturais nesse modelo; o
controle prévio, mediante licenciamento, continua existindo e sendo exercido
pelo Poder Público. O que se substitui, como dito, é a forma de instrução
do processo de tomada de decisão e a própria dinâmica de produção do ato
administrativo final, que, satisfeitos determinados parâmetros, tramita e é
expedido de forma automatizada. O ponto é que, teoricamente, no exercício do
poder de polícia administrativa não há exigência legal para que toda e qualquer
20. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Procedimentos de licenciamento ambiental do Brasil.
Disponível em: http://pnla.mma.gov.br Acesso em: 30 jul. 2020.
21. CAVALCANTI Thiago Rodrigues. Comparativo entre a legislação ambiental de Minas Gerais e a de
outros estados e união. Disponível em: https://www7.fiemg.com.br Acesso em: 30 jul. 2020.
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pretensão apresentada ao Poder Público seja submetida a uma instrução
pública, assim como não há impedimento para emissão automatizada de
atos administrativos depois de satisfeitos fluxos procedimentais predefinidos.
Vale dizer que o ordenamento jurídico já convive, há muito, com a instrução
privada no exercício do controle administrativo prévio de algumas atividades
particulares, como ocorre em assuntos relacionados ao trânsito (em alguns
Estados as entidades despachantes estão autorizadas a emitir documentos,
realizar vistorias, lacrar placas etc.), sem que se tenha notícia da declaração de
inconstitucionalidade dessas iniciativas.
Nessa linha, de defesa da validade jurídica da modalidade, após o
Tribunal de Justiça de Santa Catarina declarar a constitucionalidade de
licenciamento por adesão e compromisso naquele Estado22, a discussão
chegou ao Supremo Tribunal Federal. Em decisão bastante recente, de
setembro de 2020, em acórdão relatado pelo Ministro Luiz Fux, o Supremo
Tribunal Federal assentou o seguinte:
22. “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXPRESSÃO “LICENÇA
AMBIENTAL POR COMPROMISSO (LAC)” CONTIDA NO ART. 36, CAPUT, E §§4º
A 15, ASSIM COMO NO ART. 40, INCISO IV E §4º, TODOS DA LEI N. 14.675/2009
(CÓDIGO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE). ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 10,
INCISO VI, §1º; ART. 181 E ART. 182, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA. PRELIMINAR. ALEGADA OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL. TESE AFASTADA. DISCUSSÃO SOBRE SUPOSTA INVASÃO DA
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO PARA A INSTITUIÇÃO DE NORMAS
GERAIS. CELEUMA QUE ENVOLVE, DIRETAMENTE, A CONFRONTAÇÃO
DA LEI ESTADUAL IMPUGNADA COM O ART. 10, INCISO VI E §1º, DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ADEMAIS, ALEGAÇÃO DE
CONFRONTO COM OS ARTIGOS 181 E 182 DA CE. OFENSA DIRETA À CARTA
CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. LEI ESTADUAL
QUE INSTITUIU A LICENÇA AMBIENTAL POR COMPROMISSO (LAC). PREVISÃO
DE PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PARA SUA CONCESSÃO. LEI FEDERAL Nº
6.938/1981. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. INSTRUMENTO DA POLÍTICA
NACIONAL DO AMBIENTE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO NACIONAL DO
MEIO AMBIENTE – CONAMA PARA O ESTABELECIMENTO DE NORMAS E
CRITÉRIOS REFERENTES AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL. RESOLUÇÃO
Nº 237/1997 DO CONAMA. ART. 2º, §2º, ESTABELECE A POSSIBILIDADE DE
COMPLEMENTAÇÃO DAS NORMAS GERAIS FIXADAS PELA RESOLUÇÃO
PELOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS ESTADUAIS. ART. 12 DO MESMO NORMATIVO
AUTORIZA O ÓRGÃO AMBIENTAL A DEFINIR PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS
PARA AS LICENÇA AMBIENTAIS. COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE A
UNIÃO E OS ESTADOS PARA ESTABELECER NORMAS SOBRE A PROTEÇÃO
DO MEIO AMBIENTE. ART. 10, INCISO VI E §1º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
LEI ESTADUAL QUE SE HARMONIZA COM O PRECEITO CONSTITUCIONAL
E COM AS DISPOSIÇÕES GERAIS DA RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237/1997, UMA
VEZ QUE SE LIMITOU A COMPLEMENTAR A REGRA GERAL E ESTABELECER
REGRAS ESPECÍFICAS SOBRE O PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL.
PROCEDIMENTO QUE ATENDE O PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO, POIS HÁ A
ATUAÇÃO PRÉVIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL AO INSTITUIR OS REQUISITOS
E AS CONDIÇÕES PARA A CONCESSÃO A LICENÇA AMBIENTAL. PEDIDO
DE INCONSTITUCIONALIDADE IMPROCEDENTE.” (TJSC, Direta de
Inconstitucionalidade n. 8000190-67.2018.8.24.0900, da Capital, rel. Soraya Nunes Lins,
Órgão Especial, j. 20.03.2019).
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ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE. LEI 14.675/2009
DO ESTADO DE SANTA CATARINA. LICENÇA
AMBIENTAL POR COMPROMISSO – LAC.
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE.
OS ESTADOS-MEMBROS PODEM COMPLEMENTAR
A LEGISLAÇÃO FEDERAL EM MATÉRIA DE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL, MORMENTE NO
QUE SE REFERE A PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS
SIMPLIFICADOS
PARA
ATIVIDADES
E
EMPREENDIMENTOS DE PEQUENO POTENCIAL
DE IMPACTO AMBIENTAL. PRECEDENTE: AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.615.
ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO.
VERIFICAÇÃO DA HARMONIA DA NORMA
LOCAL COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL. MATÉRIA
DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO23.

O licenciamento por adesão e compromisso, como visto, não é
inconstitucional ou incompatível com o ordenamento jurídico, muito pelo
contrário. O que pode induzir a um estado de inconstitucionalidade seria
a qualificação (em concreto) como elegíveis ao licenciamento por adesão e
compromisso atividades incompatíveis com tal procedimento específico e
simplificado.
O licenciamento por adesão e compromisso, por suas evidentes
limitações, não deve ser admitido para toda e qualquer atividade/
empreendimento. Délton Winter de Carvalho defende, por exemplo, que
o licenciamento por adesão e compromisso tem lugar quando o órgão
ambiental já conhece os impactos da atividade, mostrando-se desnecessária
uma avaliação particularizada. Daí sua conclusão que o licenciamento por
adesão e compromisso deva ser circunscrito às atividades de baixo risco ou
impacto ambiental24.
Em nossa percepção, o licenciamento por adesão e compromisso
não precisaria estar adstrito às atividades de baixo risco ou impacto. O que
caracteriza o licenciamento por adesão e compromisso e lhe distingue das
demais modalidades é que, no licenciamento por adesão e compromisso, não
23. Grifo acrescido. STF, RE 1264738 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 04-09-2020 PUBLIC 08-092020.
24. CARVALHO, Délton Winter. A LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISSO (LAC) NO
PROJETO DE LEI GERAL DO LICENCIAMENTO (4ª VERSÃO DO RELATOR, PL
Nº 3.729/2004). In SION, Alexandre Oheb; GIACOBBO, Daniela Garcia (Coord). Comentários
ao Projeto de Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Rio de Janeiro: Synergia, 2020, p. 49-58.
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é realizada uma instrução pública individualizada das minúcias da atividade/
empreendimento prévia à emissão da licença. Isso pressupõe, como
acertadamente pontua Délton Winter de Carvalho, que o órgão ambiental
disponha de algum grau, relativamente mais aprofundado, de conhecimento
sobre os impactos da atividade/empreendimento, a ponto de que consiga,
de antemão, estabelecer medidas mitigadoras/compensatórias e de controle
ambiental adequadas a serem oportunamente aderidas pelo titular da pretensão.
O ponto é que, teórica e hipoteticamente, o órgão ambiental também pode
dispor desse conhecimento apriorístico nas atividades de médio impacto.
Talvez seja prudente que, em um primeiro momento a solução seja
restrita às atividades de baixo impacto para que os órgãos e entidades
entendam as fragilidades e potencialidades do modelo. Mas, insista-se, pelo
menos conceitualmente nada impede que se processe de forma automatizada
o licenciamento (por adesão e compromisso) de atividades causadoras
de impactos de média envergadura, desde que as medidas mitigadoras/
compensatórias e de controle ambiental sejam adequadamente estipuladas.
Entende-se, e nesse ponto se está de acordo com Délton Winter de
Carvalho, que, por incompatibilidade procedimental, de fato não são elegíveis
ao licenciamento por adesão e compromisso as atividades/empreendimentos
potencialmente causadoras de significativa degradação ambiental. No entanto
o fazemos não por conta, exclusivamente, do grau de impacto (até porque,
também em tese, mesmo para atividades de grande impacto, o órgão ambiental
poderia conhecer previamente suas repercussões sobre o meio ambiente a
ponto de conseguir, antecipadamente, estipular as medidas de mitigação/
compensação e controle ambiental pertinentes), mas porque o procedimento
do licenciamento desse tipo de atividade/implantação demanda a realização
de estudo de impacto ambiental com posterior discussão em audiência
pública, esta sim incompatível com o rito automatizado do licenciamento por
adesão e compromisso.
Por raciocínio lógico, também não se mostram elegíveis ao licenciamento
por adesão e compromisso aquelas outras atividades cujos instrumentos de
avaliação de impactos devam ser submetidos a mecanismos de participação
popular, bem como aquelas cujo licenciamento necessite ser instruído com
manifestação de outros órgãos e entidades. Por tudo isso, reitera-se não haver
óbice, prima facie, para que atividades de médio impacto possam, em tese, ser
licenciadas por adesão e compromisso.
Além dos casos de incompatibilidade procedimental, cumpre recordar
que o dever de proteção ambiental realizado no âmbito de processos
administrativos ambientais deve obediência aos postulados da proibição
do excesso e da proteção deficiente. Por consectário também do princípio da
proporcionalidade, as soluções (inclusive normativas) cogitadas devem
observar as regras de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.
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Estas balizas e parâmetros – proibição do excesso e da proteção deficiente,
adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito – podem ser
úteis para se aferir, no caso concreto, a juridicidade e a viabilidade jurídica
da proposição de adoção do licenciamento por adesão e compromisso para
determinadas atividades em específico.
A primeira operação deve consistir em saber se o licenciamento por
adesão e compromisso, no caso específico, vulnera o postulado da proibição
da proteção deficiente. Isso ocorre, por exemplo, quando se pretende
licenciar por adesão e compromisso atividades que deveriam merecer análise
pormenorizada e detalhada, ou cujos impactos também deveriam ser mapeados,
avaliados e propostas medidas mitigadoras e compensatórias específicas, à luz
de circunstâncias e do contexto do caso concreto. Como a modalidade em
questão se pauta pela adesão do titular da pretensão a critérios predefinidos
(inclusive, por exemplo, à adoção de medidas mitigadoras e compensatórias), o
licenciamento por adesão e compromisso acaba inviabilizando essa avaliação,
análise e constituição de novas relações jurídicas individualizadas. Enfim, se
o licenciamento por adesão e compromisso provocar potencialmente uma
proteção deficiente, a opção seria, em tese, antijurídica e inválida.
A segunda operação deve consistir em indagar se o licenciamento
por adesão e compromisso é adequado, necessário e equilibrado ao fim
pretendido. Essa avaliação pode compreender, por exclusão, a necessidade de
verificar se o licenciamento trifásico ou por outras modalidades simplificadas
(com etapas unificadas ou mesmo o licenciamento único) não seria necessário
para a atividade em questão. Se outra modalidade não se revelar necessária e o
licenciamento por adesão e compromisso satisfizer as demais regras/critérios
de proporcionalidade, a opção será, em tese, juridicamente válida.
Por fim, convém refutar um argumento infelizmente recorrente, que
coloca em xeque a credibilidade de informações prestadas pelos particulares
só por terem sido prestadas por particulares e, com isso, pretende desacreditar
o modelo de licenciamento por adesão e compromisso25. Lamentavelmente
25. Toma-se, a esse propósito, as observações de Alexandre Waltrick Rates: “Outra situação que
se entendeu que deveria ser efetivamente observada é que a ideia de que o Estado é o grande
“pai”, aquele que tem o poder de dizer se um estudo ambiental está certo ou errado, contraria
o princípio da boa-fé que deve imperar na relação do particular com o Poder Público. Ora, se
estamos em um Estado de Direito onde essa boa fé é presumida, está na hora de acreditarmos
no cidadão, no Consultor Ambiental, dando guarida e entendendo verídicas as informações
prestadas em sede de estudos ambientais, não se podendo mais perder tempo em “encontrarse furos” em estudos ambientais, mandando-os para “retificação ou correção”, quando as
informações neles prestadas são produzidas por profissionais habilitados e capacitados
com Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) firmadas com responsabilizações civil,
profissional e penal. Estava na hora do Estado deixar de intervir nesses procedimentos em
seu nascedouro, dando crédito às informações prestadas pelos profissionais responsáveis
pelos estudos”. (RATES, Alexandre Waltrick. A Constitucionalidade da automação do sistema
de licenciamento ambiental - o modelo catarinense. SION, Alexandre Oheb; GIACOBBO,
Daniela Garcia (Coord.). Comentários ao Projeto de Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Rio de
Janeiro: Synergia, 2020, p. 49-58.
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é comum ouvir que empresas e técnicos por si contratados estariam
potencialmente dispostos a falsear informações para atender interesses
egoísticos, contrapostos aos altruístas interesses de representantes do Poder
Público. Esse tipo de argumento, absolutamente enviesado e preconceituoso,
não tem guarida no ordenamento jurídico brasileiro e deve, por isso, ser
refutado com veemência. A Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/19)
reitera um postulado geral de direito ao estatuir a boa-fé do particular perante
o Poder Público como princípio e declarar o direito, de toda pessoa, natural
ou jurídica, de gozar dessa presunção de boa-fé nos atos praticados no exercício
da atividade econômica26. Haverá, é certo, desvios, assim como ocorrem
desvios no modelo convencional, de instrução pública conduzida por agentes
públicos. Os desvios devem, com seriedade, ser apurados e repreendidos. A
inteligência que se requer do sistema é conceber e aperfeiçoar um modelo
que desestimule a irregularidade, qualquer que seja sua fonte, e fomente uma
cultura de conformidade.
De todo modo, não se pode negar a realidade. Como a modalidade é
nova e ainda não se dispõe de dados e parâmetros suficientes para avaliar a
eficiência do modelo, pelo menos, num primeiro estágio, entende-se prudente
que o licenciamento por adesão e compromisso seja aplicado às atividades/
empreendimentos de baixo impacto. Isso minimiza a possibilidade de
comprometimento do ambiente diante de eventual falha ao mesmo tempo
em que permite que os órgãos ambientais conheçam as limitações do sistema
e o aperfeiçoem, continuamente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O licenciamento por adesão e compromisso consiste em um
mecanismo de controle prévio de atividades potencialmente degradantes/
poluentes ou utilizadoras de recursos naturais com características próprias
de procedimentos específicos (rito procedimental diferenciados do rito
padrão) e simplificados (unificação de etapas e de licenças). Conceitualmente,
a modalidade é constitucional porque dela não se deduz renúncia ao controle
prévio de atividades degradantes/poluidoras ou utilizadoras de recursos
naturais, muito embora a definição, em concreto, das atividades a ela elegíveis
deva ser feita com redobrado cuidado, atentando-se para a compatibilidade
procedimental e à máxima da vedação à proteção deficiente.
26. “Art. 2º São princípios que norteiam o disposto nesta Lei:
II – a boa-fé do particular perante o poder público. [...]
Art. 3º São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais para o desenvolvimento e
o crescimento econômicos do País, observado o disposto no parágrafo único do art. 170 da
Constituição Federal:
V – gozar de presunção de boa-fé nos atos praticados no exercício da atividade econômica, para
os quais as dúvidas de interpretação do direito civil, empresarial, econômico e urbanístico serão
resolvidas de forma a preservar a autonomia privada, exceto se houver expressa disposição
legal em contrário”.

730

ADVOCACIA AMBIENTAL
desafios e perspectivas

REFERÊNCIAS
ANTUNES, Paulo de Bessa. Como uma onda no mar: a recente jurisprudência
sobre licenciamento ambiental do STF. Disponível em: http://genjuridico.
com.br/2020/06/09/jurisprudencia-licenciamento-ambiental, acesso em: 30
jul. 2020.
BRASIL. DECRETO Nº 99.274, DE 6 DE JUNHO DE 1990. Disponível
em: http://www.planalto.gov.brAcesso em: 04 fev. 2021.
CONAMA. RESOLUÇÃO Nº 237, DE 19 DE dezembro DE 1997. Disponível
em: http://www2.mma.gov.br. Acesso em: 04 fev. 2021.
CAVALCANTI Thiago Rodrigues. Comparativo entre a legislação ambiental de
Minas Gerais e a de outros estados e união. Disponível em: https://www7.fiemg.
com.br/publicacoes-internas/legislacaoambiental. Acesso em: 30 jul. 2020.
COSTA, Mateus Stallivieri. O licenciamento ambiental e o dever fundamental de
proteção ao ambiente: uma análise doutrinária e judicial dos procedimentos
especiais. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Direito
da Universidade Federal de Santa Catarina. Ano de obtenção: 2020.
KRELL, Andreas J. Leis de normas gerais, regulamentação do Poder Executivo e
cooperação intergovernamental em tempos de reforma federativa. Belo Horizonte:
Fórum, 2008.
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Procedimentos de licenciamento ambiental
do Brasil. Disponível em: http://pnla.mma.gov.br. Acesso em: 30 jul. 2020.
NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação Pública e Contrato Administrativo. 3. ed.
Belo Horizonte: Fórum, 2013.
NIEBUHR, Pedro. Processo administrativo ambiental. 3ª ed. Belo Horizonte:
Forum, 2020.
SION, Alexandre Oheb; GIACOBBO, Daniela Garcia (Coord). Comentários
ao Projeto de Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Rio de Janeiro: Synergia, 2020.

CAPÍTULO
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Áreas consolidadas em reserva legal
nas propriedades rurais do bioma
cerrado e o artigo 68 do código
florestal
PEDRO PUTTINI MENDES

1 ÁREAS CONSOLIDADAS EM PROPRIEDADES RURAIS NO
CÓDIGO FLORESTAL
As chamadas áreas consolidadas das propriedades rurais surgiram no
Novo Código Florestal com o principal objetivo de resolver conflitos ou
lesões a direitos, diante da transição entre as legislações ambientais de 1965
e 2012, principalmente para as pequenas propriedades e para aquelas em que
a política agrícola da época permitia exploração, como é o caso do cerrado.
Segundo o Código Florestal de 2012, no art. 3º, IV que trata das
terminologias, a área rural consolidada é aquela “área de imóvel rural com
ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações,
benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso,
a adoção do regime de pousio”1, no qual antrópica, leia-se, com a ação
do homem e, pousio, leia-se a possibilidade de interrupção temporária
de atividades ou usos agropecuários, por no máximo 5 (cinco) anos, para
possibilitar a recuperação da capacidade ou estrutura física do solo.
Portanto, são ‘consolidadas’, ou consideradas como um ato jurídico
perfeito, aquelas intervenções realizadas nas áreas protegidas do Código
Florestal, sem autorização do órgão competente, anteriormente à data de 22
de julho de 2008.
Apenas para acrescentar, esta data refere-se ao surgimento do Decreto
nº 6.514/082, que trata das infrações e sanções administrativas ao meio
1.
2.

BRASIL. LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br Acesso em: 20 fev. 2021.
BRASIL. DECRETO Nº 6.514, DE 22 DE JULHO DE 2008. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/d6514.htm Acesso em: 20 fev. 2021.
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ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas
infrações.
As áreas consolidadas podem estar presentes nas denominadas “áreas
protegidas do Código Florestal”, ou seja, as áreas de Reserva Legal (RL), as
Áreas de Preservação Permanente (APP) ou as Áreas de Uso Restrito (AURs).
O Código Florestal, definiu em seu artigo 3º, III, a área de Reserva
Legal como:
área localizada no interior de uma propriedade ou posse
rural, delimitada nos termos do art. 12, 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 nativa3.

As APPs são definidas pelo artigo 3º, II do Código Florestal como:
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 humanas4.

Na Reserva Legal, são consolidadas por meio de duas permissões
do Código Florestal (artigos 67 e 68), uma aplicável apenas para pequenas
propriedades (até 04 módulos fiscais) que, antes de 22/07/2008, possuíam
remanescente de vegetação nativa em percentuais inferiores ao que determina
a lei e outra para todos os tamanhos de propriedade, quando a lei da época
era diferente da atual em que o percentual de reserva legal era estabelecido
com outros critérios, ao exemplo do bioma cerrado citado no artigo anterior.
O destaque é para o texto do artigo 68 do Código Florestal:
Art. 68. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais
que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando
os percentuais de Reserva Legal previstos pela legislação em
vigor à época em que ocorreu a supressão são dispensados
de promover a recomposição, compensação ou regeneração
para os percentuais exigidos nesta Lei.
§ 1º Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais
poderão provar essas situações consolidadas por
documentos tais como a descrição de fatos históricos de
ocupação da região, registros de comercialização, dados
agropecuários da atividade, contratos e documentos
bancários relativos à produção, e por todos os outros meios
de prova em direito admitidos.
3.
4.

BRASIL. LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm Acesso em: 20 fev. 2021.
BRASIL. LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm Acesso em: 20 fev. 2021.
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§ 2º Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais, na
Amazônia Legal, e seus herdeiros necessários que possuam
índice de Reserva Legal maior que 50% (cinquenta por
cento) de cobertura florestal e não realizaram a supressão
da vegetação nos percentuais previstos pela legislação em
vigor à época poderão utilizar a área excedente de Reserva
Legal também para fins de constituição de servidão
ambiental, Cota de Reserva Ambiental – CRA e outros
instrumentos congêneres previstos nesta Lei5.

Nas áreas de preservação permanente, são consolidadas pela mesma
data limite de 22/07/2008, permitindo a continuidade das atividades
agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural (art. 61-A), com
diferentes regras para recuperação destas áreas, em que se se entende por
sistema agrosilvipastoril aquelas:
associações de árvores madeiráveis ou frutíferas com
animais e sua alimentação, com ou sem a presença de
cultivos anuais ou perenes [...] desde plantações florestais
em larga escala, onde são introduzidos animais em
pastoreio, até a criação de animais como complemento para
sistemas de agricultura de subsistência6

Especialmente no caso de Santa Catarina, a Lei Estadual nº 16.3427, de
21 de janeiro de 2014, que altera a Lei nº 14.675, de 2009 (Código Estadual
do Meio Ambiente) reflete o entendimento do artigo 68 do Código Florestal,
em seu artigo 127-G:
Art. 127-G. Os proprietários ou possuidores de imóveis
rurais que realizaram supressão de vegetação nativa
respeitando os percentuais de Reserva Legal previstos pela
legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão são
dispensados de promover a recomposição, compensação
ou regeneração para os percentuais exigidos nesta Lei.
Parágrafo único. Os proprietários ou possuidores de
imóveis rurais poderão provar essas situações consolidadas
per documentos tais corno a deserção de fatos históricos
de ocupação da região, registros de comercialização, dados
agropecuários da atividade, contratos e documentos
bancários relativos à produção, e per todos os outros meios
de prata em diserto admitidos8.

Para que se tenha uma proporção das áreas consolidadas em alguns
estados, somente no Mato Grosso, estas áreas representam 32% da área do
5.
6.
7.
8.

BRASIL. LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm Acesso em: 20 fev. 2021.
FIORILLO, Celso Antonio Pacheco; FERREIRA, Renata Marques. Comentários ao “Código”
Florestal - 1ª Edição – 2013. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 169-171.
SANTA CATARINA. Lei Nº 16342 DE 21/01/2014. Disponível em: https://www.legisweb.
com.br/legislacao/?id=264890 Acesso em: 21 fev. 2021.
BRASIL. LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm Acesso em: 20 fev. 2021.
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estado, segundo análises realizadas pelo ICV – Instituto Centro de Vida, cujo
mapeamento apontou a existência de 29,3 milhões de hectares destas áreas,
ocupadas predominantemente por pastagem (61%) e agricultura anual (28%)9.
Em um contexto mais amplo, segundo a Confederação Nacional
da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), a desconsideração de áreas
consolidadas retiraria da produção praticamente um quinto de todas as áreas
hoje exploradas, com o fim de culturas tradicionais como a produção de arroz
nas várzeas do Rio Grande do Sul, lavouras de café do Sul de Minas e da Zona
da Mata mineira nas encostas e morros; de banana no Vale do Ribeira, em São
Paulo; de maçã em Santa Catarina; e de uva, no Rio Grande do Sul10.
Importa saber que as áreas rurais consolidadas são importantes para a
manutenção do ato jurídico perfeito, da função social da propriedade, tal como
do uso racional e adequado de propriedades rurais que já haviam cumprido
a legislação e não devem ser atualmente penalizadas. Por isso, seguindo as
premissas do julgamento da constitucionalidade do artigo 68 nas demandas
do Supremo Tribunal Federal, a seguir comentadas.
Em épocas de intensa campanha pela regularização ambiental das
propriedades rurais, por meio do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e
Programa de Regularização Ambiental (PRA), surgem os maiores debates
acerca das áreas de interesse ambiental, pois muitos produtores rurais têm
buscado intensamente cumprir a legislação ambiental, por intermédio das
oportunidades disponibilizadas pela legislação, especialmente no artigo 66 do
Código Florestal.
Ocorre que, em muitos casos, não tem sido corretamente aplicada a
legislação ambiental brasileira em seu histórico, diretamente relacionado à
ocupação territorial e às políticas agrícolas de suas respectivas épocas; uma
vez que se podem notar as graduais alterações feiras no Código Florestal de
1965, Lei Federal nº 4.771/1965 que criou regras para os diferentes biomas
ao longo do tempo, trazendo também obrigações e desobrigações aos donos
de imóveis rurais para adequar a sua propriedade.
O artigo 1º da legislação federal ambiental de 1965, por sua vez, é
muito claro ao determinar que o direito de propriedade será exercido com as
limitações que a legislação em geral e, especialmente, esta Lei estabelecem.
Art. 1° As florestas existentes no território nacional e as
demais formas de vegetação, reconhecidas de utilidade
às terras que revestem, são bens de interesse comum a
todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de
propriedade, com as limitações que a legislação em geral e
ICV. Notícias. ICV lança mapeamento das áreas de uso consolidado em Mato Grosso. Disponível em:
<https://www.icv.org.br/2017/08/icv-lanca-mapeamento-das-areas-de-uso-consolidado-emmato-grosso/>. Acesso em 29 ago. 2020.
10. EM DISCUSSÃO. Aprovadas regras mais claras e menos polêmicas para Área Rural Consolidada.
Disponível em: <https://www.senado.gov.br>. Acesso em 29 ago. ago. 2020.
9.
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especialmente esta Lei estabelecem.
Parágrafo único. As ações ou omissões contrárias às
disposições deste Código na utilização e exploração das
florestas são consideradas uso nocivo da propriedade11.

Portanto, referido artigo não define nem limita, apenas ressalta, numa
espécie de chamamento da atenção do intérprete, que sempre deverão ser
observadas as limitações legais para o exercício do direito de propriedade e,
não é suficientemente claro, para afirmar a abrangência da reserva legal nos
diversos biomas brasileiros.
A legislação ambiental de 1965, em seu texto inalterado, trazia a
exigência de proteção de florestas de domínio privado, mas não exatamente
Reserva Legal em determinadas regiões, orientada pelo artigo 16, pois são
apontadas as limitações de uso tanto para florestas como para as demais
vegetações e estabelecia as restrições para a exploração.

2 ÁREAS CONSOLIDADAS NO ARTIGO 68 DO CÓDIGO
FLORESTAL SEGUNDO A ANÁLISE DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL
O artigo 68 do Código Florestal, tema central desta análise, bem
como diversos outros dispositivos do mesmo diploma, foram questionados
no Supremo Tribunal Federal por meio da Ação Declaratória de
Constitucionalidade (ADC) 42 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade
(ADIs) 4901, 4902, 4903 e 4937, sendo que a primeira foi autuada no mês
de abril de 2016 e, as demais, no mês de janeiro de 2013, todos julgados em
fevereiro de 2018, oportunidade em que foi reconhecida a constitucionalidade
do referido dispositivo.
O referido artigo foi tratado simultânea e especificamente na ADC4212
e na ADI490113 e a decisão final registrou o seguinte entendimento acerca
deste ponto:
(n) Art. 68 (Dispensa de os proprietários que realizaram
supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais
da legislação revogada se adaptarem às regras mais
restritivas do novo Código Florestal): A aplicação da norma
sob a regra tempus regit actum para fins de definição do
percentual de área de Reserva Legal encarta regra de
transição com vistas à preservação da segurança jurídica
11. BRASIL. LEI Nº 4.771, DE 15 DE SETEMBRO DE 1965. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4771.htm Acesso em 30 ago. 2020.
12. STF. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 42 DISTRITO
FEDERAL. Inteiro Teor do Acórdão - Página 1 de 672. Disponível em: http://redir.stf.jus.
brAcesso em 4 fev. 2021.
13. STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 4902. Disponível em:
http://portal.stf.jus.br Acesso em 04 fev. 2021.
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(art. 5º, caput, da Constituição).
O benefício legal para possuidores e proprietários que
preservaram a vegetação de seus imóveis em percentuais
superiores ao exigido pela legislação anterior, consistente
na possibilidade de constituir servidão ambiental, Cota
de Reserva Ambiental e outros instrumentos congêneres,
traduz formato de política pública inserido na esfera
de discricionariedade do legislador; CONCLUSÃO:
Declaração de constitucionalidade do artigo 68 do Código
Florestal.

Segundo o relator Ministro Luiz Fux:
O artigo ora transcrito consagra regra de transição com
vistas à preservação da segurança jurídica (art. 5º, caput, da
Constituição).
O caput estabelece o tempus regit actum: aqueles que
realizaram supressão de vegetação respeitando os
percentuais de Reserva Legal em vigor à época são
dispensados de promover, para atender aos percentuais
mais rigorosos previstos no novo Código Florestal,
recomposição, compensação ou regeneração.
O parágrafo primeiro cuida apenas da forma de
comprovação dessas situações consolidadas.
Por sua vez, o parágrafo segundo cria benefício para os que
não realizaram a supressão da vegetação nos percentuais
previstos pela legislação em vigor à época.
Sendo a propriedade localizada na Amazônia Legal e
possuindo índice de Reserva Legal superior a 50% (cinquenta
por cento), confere-se ao seu titular a possibilidade de
utilizar a área excedente de Reserva Legal para constituir
servidão ambiental, Cota de Reserva Ambiental e outros
instrumentos congêneres. – figuras essas que serão mais
bem analisadas adiante.
A Procuradoria-Geral da República, no entanto, reputa
que os dispositivos “representam flagrante retrocesso na
legislação ambiental”, por supostamente ignorarem “que os
percentuais de reserva legal foram elevados como medida
necessária para conter o desmatamento e, desse modo,
cumprir os mandamentos constitucionais de proteção
ambiental”.
No entanto, caso acolhida essa alegação, seria forçoso
concluir que os percentuais estabelecidos pela legislação
anterior eram inconstitucionais, por incorrerem no que o
Requerente considera uma proteção deficiente. Contudo,
consoante já afirmado, a Constituição conferiu ao poder
público discricionariedade na fixação de percentuais para a
definição dos espaços territoriais especialmente protegidos
(art. 225, § 1º, III, da CRFB).
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O dispositivo em apreço tão somente estabelece critérios
para uma transição razoável de regimes, bem assim concede
benefícios àqueles que, embora habilitados a desmatar sob
a égide da legislação anterior, não o fizeram. Rever essas
legítimas escolhas realizadas pelo legislador não é tarefa
conferida pela Carta Magna ao Judiciário.
Ademais, eventuais atos regulares de supressão praticados
no passado, em consonância com a legislação vigente à
época, recobrem-se da estabilidade própria do ato jurídico
perfeito, cujo fundamento constitucional é o princípio da
segurança jurídica.
Ex positis, declaro a constitucionalidade do artigo 68 do
novo Código Florestal, julgando, no ponto, improcedente a
ADI nº 4.901 e procedente a ADC nº 42.

De acordo com a Ministra Carmem Lúcia:
51. O art. 68 da Lei n. 12.651/2012 prevê a consolidação das
áreas desmatadas antes das modificações dos percentuais
da Reserva Legal, principalmente aquelas ocorridas desde
1996, pelas medidas provisórias.
Como ressaltado, dentre outros, por Rodrigo Bernandres
Braga, a norma em análise tão somente isentou “o
proprietário ou possuidor rural de recuperar áreas
desmatadas quando, ao tempo da supressão de
vegetação nativa, atendia aos percentuais de reserva legal
fixados em lei”, pelo que improcedente a arguição de
inconstitucionalidade da previsão.
Tem-se, aqui, observância ao princípio da segurança
jurídica, impedindo que a nova legislação seja aplicada aos
proprietários e possuidores de imóveis rurais que realizaram
supressões de vegetação nativa respeitando os percentuais
de Reserva Legal previstos na data de sua ocorrência.

Conforme exposição do voto do Ministro Edson Fachin:
No artigo 68, segundo o Relator, há uma proposição de
declaração de constitucionalidade, que, do que depreendi,
foi acompanhado pelos votos ontem proferidos.
Como sabemos, esse artigo dispensa, para os proprietários
que realizaram supressão da vegetação nativa, respeitando
os percentuais da legislação revogada, do dever de se adaptar
das regras mais restritivas do novo Código Florestal.
Eu entendo que, efetivamente, não há que subsistir
responsabilidade civil ou penal se foi realizado, a seu tempo,
o dever de proteção à luz da legislação vigente à época.
Não entendo sustentável aplicar retroativamente, nessa
hipótese, as novas disposições, se houve recomposição,
com diz a lei, especialmente no § 1º ou no seu caput, mais
propriamente dito, desse dispositivo, a recomposição,
compensação ou regeneração.
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Portanto, eu estou a acompanhar, aqui, o raciocínio, a
reflexão e argumentação trazida, nada obstante, entendo
que seria possível uma leitura - e que essa leitura entendo
inconstitucional - no sentido de que o artigo 68 dispensaria
do dever de recomposição tanto o proprietário que
desmatou em área permitida quanto aquele que o fez em
área de preservação permanente. É que esse dispositivo,
especificamente, remete-se à Reserva Legal.
Portanto, entendo que a leitura adequada do artigo 68, à
luz da legislação à época, mantém-se constitucional, restrita
à Reserva Legal. E ouso, portanto, divergir da conclusão
do eminente Ministro-Relator para assentar interpretação
conforme desse artigo, a fim de reconhecer a sua incidência
somente nos casos de Reserva Legal, pois que ali não se faz
referência à Área de Preservação Permanente. [...]
O art. 68 prevê autorização para dispensa de recomposição
de áreas desmatadas antes das modificações dos percentuais
de Reserva Legal.
Argumenta-se pela inconstitucionalidade, eis que haveria
retrocesso ao excluir a proteção de número incalculável de
espaços territoriais especialmente protegidos, violando-se
o dever geral de não degradar o ambiente, bem como o
dever fundamental de preservar e restaurar os processos
ecológicos essenciais.
A leitura atenta do dispositivo permite distinguir duas
situações.
A primeira é a norma de segurança jurídica trazida pelo
dispositivo, que consubstancia verdadeira regra de
transição. Permite àqueles que realizaram supressão de
vegetação nativa em conformidade com os percentuais
de Reserva Legal em vigor à época sejam dispensados
do dever de realizar a recomposição, compensação ou
regeneração, com a finalidade de atender aos percentuais
mais rígidos previstos pelo Novo Código Florestal. Ou
seja, se a supressão de vegetação nativa se deu em respeito
ao limite legal então vigente, não há como projetar para o
passado regra superveniente.
A segunda situação, por sua vez, trata da supressão
de cobertura vegetal nativa em Área de Preservação
Permanente. Nessa segunda situação não se pode admitir a
dispensa do dever de recomposição das áreas desmatadas.
Isso porque o art. 12 da lei em comento estabelece a
delimitação da Reserva Legal, assim conceituada a área com
cobertura de vegetação nativa que todo imóvel rural deve
preservar. Contudo, o art. 7º, a seu turno, delineia o regime
jurídico da Área de Preservação Permanente (APP). A
vegetação situada nestes espaços, nos termos da lei, deverá
ser mantida. Reproduzo o teor do dispositivo: [...]
Verifica-se, portanto, ser possível a leitura no sentido de
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que o art. 68 dispensaria do dever de recomposição tanto
o proprietário que desmatou em área permitida quanto
aquele que o fez em APP, muito embora esteja contido o
dispositivo na Seção III do Capítulo XIII do Novo Código
Florestal.
Como já referido, o art. 225, § 3º, da CRFB, deve orientar
a leitura da regra constante da Declaração do Rio de que
o “poluidor deve, em princípio, arcar com o custo da
poluição”, medida que deve ter por estimação, conquanto
difícil, a recomposição, compensação ou regeneração
dos danos causados, de modo a restaurar os processos
ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I, da CRFB).
Assim, não há autorização para que o legislador ordinário
dispense o dever de recompor a área desmatada, acaso a
supressão vegetal tenha ocorrido em Área de Preservação
Permanente. Nesta última hipótese, subsiste o dever de
recompor, compensar ou regenerar, portanto. Isso feito,
não subsiste responsabilidade civil ou responsabilidade
penal.
Desse modo, a leitura adequada do art. 68 é constitucional
apenas se restrita à área Reserva Legal. Neste particular,
ouso divergir da conclusão pontuada pelo e. Relator, para
assentar a interpretação conforme do art. 68, a fim de
reconhecer sua incidência somente nos casos de Reserva
Legal.

O entendimento do Ministro Ricardo Lewandowski, por sua vez, foi
o seguinte:
A PGR alega que os dispositivos “representam flagrante
retrocesso na legislação ambiental”, justificando justamente
“que os percentuais de reserva legal foram elevados como
medida necessária para conter o desmatamento e, desse
modo, cumprir os mandamentos constitucionais de
proteção ambiental”.
A regra em comento é de transição, isto é, justamente
porque houve essa elevação dos percentuais entendeu-se
necessário que aqueles que não tinham cumprido antes,
agora pudessem seguir a nova legislação.
Não vejo, assim, inconstitucionalidade e adoto, como razão
de decidir, parte da fundamentação proferida no voto do
Ministro Relator, que transcrevo: [...]

Acompanho, dessa forma, o voto do Relator
para declarar constitucional o art. 68 da norma
impugnada.

Portanto, ao que consta, por maioria de votos, vencido em parte o
Ministro Edson Fachin, reconhecendo a constitucionalidade do artigo 68 do
Código Florestal.
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3 ÁREAS CONSOLIDADAS EM RESERVA LEGAL
PROPRIEDADES RURAIS DO BIOMA CERRADO

NAS

O bioma Cerrado tem sido pauta de discussões jurídicas nos órgãos
ambientais e nos tribunais, com alguns entendimentos que ultrapassam a esfera
jurídica, partindo para a ecologia e ciências correlatas, com afirmativas como
a de que o cerrado teria proteção integral mesmo anterior ao texto expresso
de 1989 por se enquadrar no conceito de florestas. E como florestas não são
biomas e cerrado não é floresta, fazem-se necessárias algumas provocações
jurídicas sobre o assunto.
Segundo o Ministério do Meio Ambiente, representa o segundo maior
bioma da América do Sul, ocupando uma área de 2.036.448 km2, cerca de
22% do território nacional14 e se faz presente nos estados de Goiás, Tocantins,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí,
Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal, além dos encraves no Amapá,
Roraima e Amazonas.
Além disso, está situado parte em região da Amazônia Legal, em que
a Reserva Legal tem o percentual de 35%, quanto fora da Amazônia Legal,
pois nas demais regiões do país o percentual é de 20%, segundo o Código
Florestal de 2012.
Art. 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)15.

Há um enorme embate na aplicação do artigo 68 do Código Florestal
para imóveis rurais inseridos no cerrado, com a ocupação e a antropização
entre 1965 e 1989, pois a expressão “cerrado” era inexistente de maneira
expressa na legislação brasileira até 1989, desobrigando na composição de
14. BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: <https://www.mma.gov.br/biomas/
cerrado>. Acesso em 29 ago. 2020.
15. BRASIL. LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br Acesso em: 20 fev. 2021.
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reserva legal algumas das propriedades convertidas até a referida data em
regiões específicas em que a legislação de 1965 não protegia.
Não se trata de uma tese jurídica em favor do desmatamento, muito
pelo contrário, trata-se de estrita à ocupação territorial da época, pois a
partir da década de 1950, com o surgimento de Brasília e de uma política de
expansão agrícola, por parte do Governo Federal, iniciou-se a ocupação do
cerrado em um modelo de exploração extrativista com alto investimento do
Governo Federal na pesquisa nas áreas da agricultura e na pecuária, por meio
da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), entre outros,
como a Empresa Goiana de Pesquisa Agropecuária (EMGOPA)16.
Segundo Fernandes & Pessoa17, os resultados obtidos a partir de meados
da década de 1960 transformaram os solos do Cerrado, de baixa fertilidade
natural, em áreas de agricultura comercial - mecanizada - altamente produtiva,
por meio da correção de acidez e da adubação química, parafraseando o exministro Roberto Rodrigues, o “maracanã” da agricultura brasileira.
Contextualizando este cenário histórico com a legislação, verifica-se do
texto do artigo 1º do Código Florestal de 1965, sem alterações, já transcrito, a
limitação para as áreas de proteção ambiental em sua época, citando o termo
florestas e demais formas de vegetação para iniciar o texto legal, apontando as
limitações nos demais artigos, como o artigo 16 também já transcrito.
No caso da reserva legal, diferente do atual sistema de determinação
percentual das áreas de reserva por biomas e distinguindo os imóveis
se inseridos ou não na Amazônia Legal18 (artigo 12, Código Florestal),
determinava-se o percentual de proteção de “florestas de domínio privado”
– não denominada reserva legal – por três macro regiões: a) regiões Leste
Meridional, Sul e Centro-Oeste, esta na parte sul; b) região Sul relacionada às
áreas revestidas de formações florestais em que ocorre o pinheiro brasileiro
“Araucaria angustifólia”; e c) regiões Nordeste e Leste Setentrional, inclusive
nos Estados do Maranhão e Piauí. Veja-se o texto original do artigo 16:
16. FERNANDES, Paula Arruda; PESSÔA, Vera Lúcia Salazar. O cerrado e suas atividades
impactantes: uma leitura sobre o garimpo, a mineração e agricultura mecanizada. Revista
Eletrônica de Geografia Observatorium, v. 3, n. 7, p. 13-37, out. 2011. Disponível em: <http://
www.observatorium.ig.ufu.br >. Acesso em 29 ago. 2020.
17. FERNANDES, Paula Arruda; PESSÔA, Vera Lúcia Salazar. O cerrado e suas atividades
impactantes: uma leitura sobre o garimpo, a mineração e agricultura mecanizada. Revista
Eletrônica de Geografia Observatorium, v. 3, n. 7, p. 13-37, out. 2011. Disponível em: <http://
www.observatorium.ig.ufu.br>. Acesso em 29 ago. 2020.
18. A Amazônia Legal corresponde à área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento
da Amazônia - SUDAM delimitada no Art. 2o da Lei Complementar n. 124, de 03.01.2007. A
região é composta por 52 municípios de Rondônia, 22 municípios do Acre, 62 do Amazonas,
15 de Roraima, 144 do Pará, 16 do Amapá, 139 do Tocantins, 141 do Mato Grosso, bem como,
por 181 Municípios do Estado do Maranhão situados ao oeste do Meridiano 44º, dos quais, 21
deles, estão parcialmente integrados à Amazônia Legal. Possui uma superfície aproximada de
5.015.067,749 km², correspondente a cerca de 58,9% do território brasileiro. IBGE. Amazônia
Legal. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br >. Acesso em 29 ago. 2020.
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Art. 16. As florestas de domínio privado, não sujeitas
ao regime de utilização limitada e ressalvadas as de
preservação permanente, previstas nos artigos 2° e 3° desta
lei, são suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes
restrições:   
a) nas regiões Leste Meridional, Sul e Centro-Oeste, esta
na parte sul, as derrubadas de florestas nativas, primitivas
ou regeneradas, só serão permitidas, desde que seja, em
qualquer caso, respeitado o limite mínimo de 20% da área
de cada propriedade com cobertura arbórea localizada, a
critério da autoridade competente;
b) nas regiões citadas na letra anterior, nas áreas já
desbravadas e previamente delimitadas pela autoridade
competente, ficam proibidas as derrubadas de florestas
primitivas, quando feitas para ocupação do solo com cultura
e pastagens, permitindo-se, nesses casos, apenas a extração
de árvores para produção de madeira. Nas áreas ainda
incultas, sujeitas a formas de desbravamento, as derrubadas
de florestas primitivas, nos trabalhos de instalação de novas
propriedades agrícolas, só serão toleradas até o máximo de
30% da área da propriedade;
c) na região Sul as áreas atualmente revestidas de
formações florestais em que ocorre o pinheiro brasileiro,
“Araucaria angustifolia” (Bert - O. Ktze), não poderão ser
desflorestadas de forma a provocar a eliminação permanente
das florestas, tolerando-se, somente a exploração racional
destas, observadas as prescrições ditadas pela técnica, com
a garantia de permanência dos maciços em boas condições
de desenvolvimento e produção;
d) nas regiões Nordeste e Leste Setentrional, inclusive
nos Estados do Maranhão e Piauí, o corte de árvores e a
exploração de florestas só será permitida com observância
de normas técnicas a serem estabelecidas por ato do Poder
Público, na forma do art. 1519.

Portanto, o artigo 16 do Código Florestal de 1965 não cita as demais
formas de vegetação e sim, exclusivamente, florestas de domínio privado. É
inconteste que o surgimento do bioma cerrado no texto legal só ocorreu após
vinte e quatro anos, com a edição da Lei Federal nº 7.803, de 18/07/1989, que
alterou a Lei nº 4.771/1965, e incluiu três novos parágrafos ao citado artigo,
constando expressamente as áreas de cerrado no §3º, como se vê adiante:
Art. 16 [...] § 1º Nas propriedades rurais, compreendidas na
alínea a deste artigo, com área entre vinte (20) a cinqüenta
(50) hectares computar-se-ão, para efeito de fixação do
limite percentual, além da cobertura florestal de qualquer
natureza, os maciços de porte arbóreo, sejam frutícolas,
ornamentais ou industriais. (Parágrafo único renumerado
19. BRASIL. LEI Nº 4.771, DE 15 DE SETEMBRO DE 1965. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4771.htm Acesso em: 30 ago. 2020.
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pela Lei nº 7.803 de 18.7.198920).
§ 2º A reserva legal, assim entendida a área de , no
mínimo, 20% (vinte por cento) de cada propriedade,
onde não é permitido o corte raso, deverá ser averbada à
margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro
de imóveis competente, sendo vedada, a alteração de sua
destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou
de desmembramento da área. (Incluído pela Lei nº 7.803
de 18.7.1989)
§ 3º Aplica-se às áreas de cerrado a reserva legal de 20%
(vinte por cento) para todos os efeitos legais. (Incluído pela
Lei nº 7.803 de 18.7.1989)

Desta maneira, se o bioma cerrado estivesse incluído no texto legal
dentro do conceito de florestas, não haveria a necessidade de sua inclusão e
especificação pela Lei Federal nº 7.803, de 18/07/1989.
Assim, no ingresso do bioma cerrado na legislação do revogado código
florestal de 1965, dois foram os resultados: o cerrado passou a ter limitação
de exploração (20% de reserva legal), e, incluiu todo o Centro-Oeste e não
mais só a parte Sul.
Em algumas localidades de determinados estados, o texto original,
ao se referir unicamente a parte sul do Centro Oeste, não por coincidência,
mas por lógica, aponta regiões onde somente naqueles locais havia trechos
com florestas, que cobrem parte de alguns municípios, tornando ainda mais
óbvia a conclusão de que, se o texto legal pretendesse a abrangência do bioma
cerrado incluído no conceito de floresta, não haveria motivo citar apenas a
parte Sul do Centro-Oeste, mas sim todo o Centro-Oeste.
Novamente contextualizando a alteração normativa com a
movimentação política e institucional agrícola e ambiental, segundo Fernandes
& Pessoa21, os dados da década de 1990 e início da década de 2000 mostram
que, aproximadamente, 80% da área total do Cerrado foram modificadas pela
ação humana, naturalmente mobilizando a referida alteração normativa, em
busca de proteção do bioma.
Em 2001, uma nova alteração normativa foi realizada no mesmo artigo
16, tornando-se o conhecido sistema de reserva legal por biomas, inseridos ou
não na Amazônia Legal, incluindo o termo “florestas e outras formas de vegetação
nativa”, para evitar entendimentos exclusivos.
Trata-se da Medida Provisória nº 2.166-67, de 24/08/2001, a qual
alterou completamente a determinação de preservação de florestas de
20. BRASIL. LEI Nº 7.803, DE 18 DE JULHO DE 1989. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/l7803.htm Acesso em: 30 ago. 2020.
21. FERNANDES, Paula Arruda; PESSÔA, Vera Lúcia Salazar. O cerrado e suas atividades
impactantes: uma leitura sobre o garimpo, a mineração e agricultura mecanizada. Revista
Eletrônica de Geografia Observatorium, v. 3, n. 7, p. 13-37, out. 2011. Disponível em: <http://
www.observatorium.ig.ufu.br >. Acesso em 29 ago. 2020.
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domínio privado, caracterizadas como reserva legal, aumentando de três para
onze parágrafos, como seguem alguns:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa,
ressalvadas as situadas em área de preservação permanente,
assim como aquelas não sujeitas ao regime de utilização
limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis
de supressão, desde que sejam mantidas, a título de reserva
legal, no mínimo: (Redação dada pela Medida Provisória nº
2.166-67, de 2001)
I - oitenta por cento, na propriedade rural situada em área
de floresta localizada na Amazônia Legal; (Incluído pela
Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)
II - trinta e cinco por cento, na propriedade rural situada
em área de cerrado localizada na Amazônia Legal, sendo
no mínimo vinte por cento na propriedade e quinze por
cento na forma de compensação em outra área, desde que
esteja localizada na mesma microbacia, e seja averbada
nos termos do § 7o deste artigo; (Incluído pela Medida
Provisória nº 2.166-67, de 2001)
III - vinte por cento, na propriedade rural situada em área de
floresta ou outras formas de vegetação nativa localizada nas
demais regiões do País; e (Incluído pela Medida Provisória
nº 2.166-67, de 2001)
IV - vinte por cento, na propriedade rural em área de
campos gerais localizada em qualquer região do País.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)
§ 1o O percentual de reserva legal na propriedade situada
em área de floresta e cerrado será definido considerando
separadamente os índices contidos nos incisos I e II deste
artigo. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.166-67,
de 2001)
§ 2o A vegetação da reserva legal não pode ser suprimida,
podendo apenas ser utilizada sob regime de manejo florestal
sustentável, de acordo com princípios e critérios técnicos
e científicos estabelecidos no regulamento, ressalvadas as
hipóteses previstas no § 3o deste artigo, sem prejuízo das
demais legislações específicas. (Redação dada pela Medida
Provisória nº 2.166-67, de 2001) [...]22.

Portanto, não há como afirmar que o cerrado estava incluído no termo
“floresta de domínio privado”, pois dos elementos constantes do texto legal
e da sua evolução se extrai por lógica e evidência que o termo cerrado surgiu
apenas e tão somente com a edição da Lei Federal nº 7.803/1989.
Segundo Antunes23, a definição jurídica de florestas não é genérica, ao
que têm interpretado alguns tribunais, muito pelo contrário, este conceito,
transportado ao art. 2º do novo Código Florestal, condiz etimologicamente,
22. BRASIL. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.166-67, DE 24 DE AGOSTO DE 2001. Disponível
em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 30 ago. 2020.
23. ANTUNES, Paula de Bessa. Direito Ambiental. 19ª edição. São Paulo: Atlas, 2017, p. 896-897.
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até mesmo com o Dicionário Aurélio, à “formação arbórea densa, na qual as
copas se tocam; mata”24.
Neste sentido corroboram os dicionários internacionais citados por
Antunes, caracterizando grandes extensões de terras cobertas com árvores e
arbustos, refletindo maior segurança jurídica no trato das questões florestais
e conclui que “o Direito deverá se socorrer com os conceitos originários
da biologia, da ecologia, da agronomia e de tantas quantas sejam as ciências
voltadas para o estudo das florestas”25.
O referido autor cita ainda mais definições, características e tipos
específicos de florestas delimitadas pela densidade de cobertura vegetal em
hectares, talhões etc., exemplificando florestas do tipo boreal, temperada e
tropical.
O judiciário, portanto, jamais poderá interpretar florestas simplesmente
como todo tipo de vegetação ou cobertura vegetal, qualquer que seja o bioma,
a política pública agrícola anterior a 1989 prestigiava a grande abertura de
áreas de cerrado sem a exigência de reserva legal, as novas fronteiras agrícolas
da época.
O quadro comparativo utilizado pelo autor é ainda mais ilustrativo
neste sentido:
Tabela 1 Quadro ilustrativo entre tipos de florestas.
Florestas
Natural

Modificada

Plantada

Floresta onde as árvores
jamais foram cortadas
ou não foram abatidas
durante os últimos 250
anos.

Florestas onde as árvores têm
sido abatidas nos últimos 250
anos para a obtenção de madeira
ou para o cultivo migratório; e que
retêm a cobertura de árvores ou
arbustos nativos. O crescimento
de novas árvores pode derivar
inteiramente da recuperação
natural ou ser suplementado por
“plantação de enriquecimento”.
A Floresta modificada inclui
muitas variações, desde florestas
que têm sido seletivamente
abatidas até aquelas que foram
enormemente modificadas.

Floresta na qual todas, ou a
maioria das árvores (51% ou
mais da biomassa da madeira),
foram plantadas ou semeadas.

Fonte: ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 19 ed. São Paulo: Atlas, 2017.

Portanto, proprietários ou possuidores de imóveis rurais que desmataram
a vegetação nativa respeitando os percentuais de Reserva Legal, previstos pela
legislação em vigor à época, ficam expressamente dispensados de promover a
recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais exigidos pela
24. DICIONÁRIO AURÉLIO DA LINGUA PORTUGUESA. Verbete floresta. Disponível em:
http://aurelioservidor.educacional.com.br/download Acesso em: 04 fev. 2021.
25. ANTUNES, Paula de Bessa. Direito Ambiental. 19ª edição. São Paulo: Atlas, 2017, p. 896-897.
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nova Lei, este é o perfeito posicionamento do artigo 68 do Código Florestal,
considerado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pois bem, saber sobre áreas consolidadas, atualmente, significa não
apenas planejar de maneira correta a propriedade rural, mas pelo que se tem
visto da atuação dos órgãos fiscalizadores, significa não ser criminalizado por
não possuir o percentual de reserva legal exigido pelo código florestal vigente,
seja para as áreas de preservação permanente, reserva legal ou área de uso
restrito.
É frequente a geração de infrações ambientais com multas, embargos
de área e distribuição de ações judiciais, como ação civil pública, ação penal e
outras, sem maior atenção ao estudo temporal de cada propriedade, por meio
do mapeamento e outros tipos de comprovação que permita esta análise em
confronto com a legislação da época.
Há falta de compreensão da importância das áreas consolidadas para a
segurança jurídica, o que foi expressamente registrado nos votos da maioria
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ações diretas
de inconstitucionalidade citadas.
Como resultado, o sistema de consulta pública do SICAR26 já
apresenta, no mapeamento geral, cerca de 45.816 imóveis sobrepostos com
áreas embargadas, representando 46.557.271,80 de hectares por todo o país
(apenas hipóteses sem associação direta com a referida conclusão).
Seguido às fiscalizações, chegam notificações para a assinatura dos
termos de ajustamento de conduta (TAC), valendo o mesmo alerta da
falta de compreensão das áreas consolidadas, pois devem compreender as
ferramentas criadas para regularização das propriedades rurais, o Cadastro
Ambiental Rural, o Programa de Regularização Ambiental e os Termos de
Compromisso que o próprio órgão ambiental dos estados haverá de convocar
os produtores para assinar.
O atual Código Florestal, no artigo 1º-A, parágrafo único, registra,
afinal, que é objetivo deste código o desenvolvimento sustentável, devendo
atender a princípios como a afirmação do compromisso soberano do Brasil
com a preservação das florestas, biodiversidade, solo, recursos hídricos,
integridade do sistema climático; a reafirmação da importância da função
estratégica da atividade agropecuária e do papel das florestas e demais
formas de vegetação nativa na sustentabilidade, no crescimento econômico,
na melhoria da qualidade de vida da população brasileira e na presença do
26. SICAR. Área Cadastrada. Disponível em: http://www.car.gov.br/publico/tematicos/restricoes.
Acesso em 29 ago. 2020.
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país nos mercados nacional e internacional de alimentos e bioenergia, dentre
outros princípios.
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A reserva legal florestal e os
empreendimentos lineares
RAFAEL LIMA DAUDT D’OLIVEIRA

INTRODUÇÃO
O presente artigo visa analisar a obrigação de instituir, conservar e
extinguir a reserva legal à luz dos critérios da localização e da destinação
do imóvel. Pretende-se, além disso, examinar qual é o sujeito passivo da
obrigação de instituir e conservar a reserva legal no caso de licenciamento
ambiental de empreendimentos lineares que atravessem diversas propriedades,
considerando as hipóteses em que haja ou não supressão de vegetação de
mata atlântica.
Para tanto, passa-se à análise da legislação brasileira aplicável, bem
como da jurisprudência e da doutrina existentes sobre o tema.

1 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O INSTITUTO DA RESERVA
LEGAL
Já se afirmou em sede doutrinária1 que a reserva legal “constitui uma
restrição ao direito de propriedade, com vistas à promoção do princípio de
sua função socioambiental (arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II da Constituição
da República Federativa do Brasil – CRFB) e do princípio da proteção da
biodiversidade e é uma espécie do gênero espaço territorial especialmente
protegido, previsto no art. 225, §1º, III, CRFB2. O propósito da reserva legal
1.

2.

PEREIRA, Marcio Silva; DAUDT D’OLIVEIRA, Rafael Lima. Do Regime de Proteção da
Reserva Legal. MILARÉ, Édis; MACHADO, Paulo Affonso Leme (Org) Novo Código Florestal
- Comentários à Lei 16.651, de 25 de maio de 2012, e à Medida Provisória 571, de 25 de maio de 2012.
São Paulo: RT, 2012, p. 246.
“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.
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é resguardar a cobertura florestal do Brasil nos imóveis rurais, “fazendo-o em
conformação com a atual realidade de conciliação entre o desenvolvimento
econômico e a proteção do meio ambiente”3.
A obrigação de conservar um determinado percentual da área de
propriedade rural foi inaugurada pelo Código Florestal de 1934 (Decreto
nº 23.793/1934), em seu artigo 23, que previu que “nenhum proprietário
de terras cobertas de matas poderá abater mais de três quartas partes da
vegetação existente”4.
O Código Florestal seguinte, instituído pela Lei nº 4.771/1965, também
estabelecia restrição à exploração florestal, todavia, ainda não havia a previsão
legal expressa do nome do instituto, tampouco das suas características de
manejo florestal e imutabilidade da destinação.
A Lei nº 7.803/1989 trouxe a alteração legislativa que inaugurou a
denominação do instituto da “reserva legal” e determinou a inalterabilidade
da destinação de área da reserva legal, bem como a sua averbação no Registro
Geral de Imóveis no artigo 16, § 2°:
Art. 16 (...)
§ 2°. A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo,
20% (vinte por cento) de cada propriedade, onde não é
permitido o corte raso, deverá ser averbada à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis
competente, sendo vedada, a alteração de sua destinação,
nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de
desmembramento da área5.

Com o advento do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012, que
revogou a Lei nº 4.771/1965), foi mantida a imposição da reserva legal em
todo imóvel rural, como rezam os artigos 3º, III, e 12, caput:
Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por: (...)
III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma
propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do art. 12,
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
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:(...) III - definir, em
todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo
a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.” (grifamos). BRASIL.
Constituição da República Federativa do Brasil: Texto constitucional de 05 de Outubro de 1988. Brasília,
05 de Outubro de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/
constituicao.htm. Acesso em: 15 jun. 2020.
3. MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 8ª edição: Revista dos Tribunais. São Paulo, 2013. p. 1269.
4. BRASIL. DECRETO Nº 23.793, DE 23 DE JANEIRO DE 1934. Disponível em: https://
www2.camara.leg.br. Acesso em 20 fev. 2021.
5. BRASIL. LEI Nº 7.803, DE 18 DE JULHO DE 1989. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/l7803.htm Acesso em: 20 fev. 2021.
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promover a conservação o da biodiversidade, bem como o
abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa;
(...)
Art. 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)6.
Assim sendo, na área de campos gerais da Amazônia Legal e nas áreas
localizadas fora da Amazônia Legal, todo imóvel rural, público ou privado,
deve manter área equivalente a, no mínimo, 20% da área do imóvel rural a
título de reserva legal, a ser “conservada com cobertura de vegetação nativa
pelo proprietário do imóvel rural, possuidor ou ocupante a qualquer título,
pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado” (art. 17, caput).
A localização da área deverá ser aprovada pelo órgão ambiental
competente, levando-se em consideração critérios como: o plano de bacia
hidrográfica; o Zoneamento Ecológico-Econômico-ZEE; a formação de
corredores ecológicos com outra reserva legal, Área de Preservação Permanente
— APP, unidade de conservação ou outra área legalmente protegida; as áreas
de maior importância para a conservação da biodiversidade; e as áreas de
maior fragilidade ambiental, conforme o art. 14 do Código Florestal.
Ademais, o Código Florestal solidificou a natureza de obrigação propter
rem (obrigação real) do instituto da reserva legal, ao estabelecer, por meio do
§2º do art. 2º, que “as obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são
transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de
domínio ou posse do imóvel rural”7.
Como visto nos dispositivos transcritos acima, a obrigatoriedade da
instituição e manutenção da reserva legal alcança somente os imóveis rurais.
6.
7.

BRASIL. LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm Acesso em: 20 fev. 2021.
BRASIL. LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm Acesso em: 20 fev. 2021.
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No entanto, o Código Florestal não traz o conceito de imóvel rural, razão pela
qual se deve buscar esse conceito em outros diplomas legais e com apoio na
doutrina e jurisprudência.

2 A RESERVA LEGAL E O CONCEITO DE IMÓVEL RURAL
A qualificação do imóvel como urbano ou rural é um desafio enfrentado
por diversos ramos do direito. Para estabelecer essa diferença, em regra, são
utilizados dois critérios, isolados ou conjugados: a destinação (ou utilização)
e a localização (também chamado de critério topográfico ou espacial). O
Professor José Afonso da Silva ensina que:
À falta de lei que os discriminasse, a doutrina procurou
fixar o critério diferencial na chamada “teoria da destinação”:
se o imóvel era destinado à simples moradia, ao comércio
ou à indústria, qualificava-se como urbano; se à agricultura
ou pecuária, tinha-se como rural ou rústico. Outros, no
entanto, buscavam a diferenciação no critério da situação do
imóvel: urbano o que estivesse situado dentro do perímetro
urbano; rural o que estivesse fora do perímetro urbano 8.
(grifo nosso)

Sobre a dificuldade de precisar critérios definitivos para delinear o
conceito de imóvel rural, o mesmo autor constata que a “maior dificuldade
para estabelecer esse conceito reside não só na deficiência da legislação
urbanística, mas especialmente na existência de disposições legais que o
definam à vista de interesses diversos”9.
Passa-se, abaixo e sequencialmente, a discorrer sobre os critérios da
localização e da destinação com o intuito de elucidar o conceito de imóveis
rurais.

2.1 QUANTO AO CRITÉRIO DA LOCALIZAÇÃO
A definição de imóvel rural com base apenas no critério da localização
se utiliza do posicionamento topográfico da propriedade, ou seja, do local em
que se encontra, conforme definição em lei municipal.
A CRFB atribuiu aos Municípios uma posição de protagonismo para
dispor sobre as matérias urbanísticas (arts. 30, VIII, e 182) e o plano diretor
foi definido como instrumento básico da política de desenvolvimento e
expansão urbana.
Hely Lopes Meirelles, ao discorrer sobre a competência municipal para
tratar das matérias urbanísticas, aponta que:
Sua ação urbanística é plena na área urbana e restrita na área
rural, pois que o ordenamento desta, para suas funções
8.
9.

SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p .167.
SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p .167.
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agrícolas, pecuárias e extrativas, compete à União, só
sendo lícito ao Município intervir na zona rural para coibir
empreendimentos ou condutas prejudiciais à coletividade
urbana ou para preservar ambientes naturais de interesse
público local 10 (grifo nosso)

O Código Tributário Nacional - CTN privilegia o critério da localização
ao estabelecer que o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural –
ITR incide, por exclusão, sobre imóvel localizado fora da zona urbana do
Município:
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre
a propriedade territorial rural tem como fato gerador
a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, como definido na lei civil, localização fora da
zona urbana do Município11.

Por outro lado, o art. 32, caput, do CTN prevê como fato gerador do
IPTU a “propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel”, localizado
“na zona urbana do Município”. Além disso, o § 1º, do referido art. 32, prevê
requisitos mínimos para que uma área seja considerada urbana e exige, além da
definição legal, que, na localidade (área urbana onde se quer cobrar o IPTU),
existam pelo menos 2 (dois) dos melhoramentos indicados nos incisos:
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre
a propriedade predial e territorial urbana tem como fato
gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem
imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na
lei civil, localizado na zona urbana do Município.
§ 1º Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona
urbana a definida em lei municipal; observado o requisito
mínimo da existência de melhoramentos indicados em
pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou
mantidos pelo Poder Público:
I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas
pluviais;
II - abastecimento de água;
III - sistema de esgotos sanitários;
IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento
para distribuição domiciliar;
V - escola primária ou posto de saúde a uma distância
máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado.
10. MEIRELLES, Helly Lopes. Direito municipal brasileiro. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p.
402-403.
11. A redação foi mantida no art. 1º, caput, da Lei Federal 9.393/96, a Lei do ITR: “Art. 1º O
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem como fato
gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da
zona urbana do município, em 1º de janeiro de cada ano.” BRASIL. LEI Nº 9.393, DE 19 DE
DEZEMBRO DE 1996.Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 20 fev. 2021.
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§ 2º A lei municipal pode considerar urbanas as áreas
urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de
loteamentos aprovados pelos órgãos competentes,
destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo
que localizados fora das zonas definidas nos termos do
parágrafo anterior12.

Para que a lei possa definir uma zona urbana, portanto, o território em
análise deve ter pelo menos 2 (dois) dos requisitos urbanísticos listados no
§1° do art. 32 do CTN, fato que só pode ser atestado diante do caso concreto.
Sobre o tema, a Receita Federal publicou entendimento segundo o qual
não deve ser cobrado o Imposto Territorial Rural—ITR de imóveis localizados
em áreas urbanas, ainda que utilizados para a “exploração extrativa vegetal,
agrícola, pecuária ou agroindustrial”, priorizando o critério da localização em
detrimento do critério da destinação:
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 198, DE
05 DE NOVEMBRO DE 201813
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL – ITR
EMENTA: IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA
URBANA
UTILIZADO
EM
EXPLORAÇÃO
EXTRATIVA VEGETAL, AGRÍCOLA, PECUÁRIA
OU
AGROINDUSTRIAL.
TRIBUTAÇÃO.

O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
não incide sobre imóvel localizado na zona urbana, ainda
quando seja utilizado em exploração extrativa vegetal,
agrícola, pecuária ou agroindustrial, uma vez que tal hipótese
não se encontra prevista na lei ordinária instituidora desse
tributo.
Dispositivos Legais: Constituição da República, arts. 146,
inciso III, alíneas “a” e “b”, 148, 150, inciso I, 153, incisos
VI e VII, 154, inciso I, e 195, § 4º; Lei nº 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN),
arts. 29, 32, 97, incisos III e IV, e 218; Decreto-Lei nº 57,
de 18 de novembro de 1966, art. 15; Lei nº 5.868, de 12
de dezembro de 1972, arts. 6º e 12; Lei nº 9.393, de 19 de
dezembro de 1996, art. 1º; Resolução do Senado Federal nº
313, de 30 de junho de 1983; Resolução do Senado Federal
nº 9, de 7 de junho de 2005; Decreto nº 4.382, de 19 de
setembro de 2002, art. 2º; Instrução Normativa SRF nº
256, de 11 de dezembro de 2002, art. 1º; Parecer PGFN/
CAT nº 1.093, de 2008.
12. BRASIL. LEI Nº 9.393, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1996.Disponível em: http://www.
planalto.gov.br. Acesso em: 20 fev. 2021.
13. RECEITA FEDERAL. SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 198, DE 05 DE
NOVEMBRO DE 2018. Disponível em: http://normas.receita.fazenda.gov.br. Acesso em: 20
fev. 2021.
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(Publicado(a) no DOU de 26/11/2018, seção 1, página 25)
(grifo nosso)

Todavia, ainda que se tenham alguns diplomas legais adotando o critério
da localização, ele é insuficiente para solucionar a controvérsia da definição de
imóveis rurais para a aplicação do instituto da reserva legal, principalmente
nas questões envolvendo expansão urbana municipal.

2.2 QUANTO AO CRITÉRIO DA DESTINAÇÃO
O critério da destinação para a definição de imóvel rural leva em
consideração a sua finalidade, a função do imóvel. Em última análise, o que
determina o tipo de imóvel é o sentido, o propósito do aproveitamento do
imóvel, não importando a sua localização14.
Com efeito, o Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/196415) prevê em seu
artigo 4º a definição de imóveis rurais com base no critério da destinação16:
Art. 4º Para os efeitos desta Lei, definem-se:
I - “Imóvel Rural”, o prédio rústico, de área contínua,
qualquer que seja a sua localização que se destina à exploração
extrativa agrícola, pecuária ou agro-industrial, quer através
de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa
privada; (grifamos)

Paulo de Bessa Antunes, ao comentar o dispositivo acima, defende
que o conceito de imóveis rurais é aplicável por destinação e não pela sua
localização17:
Como se vê, o legislador se utilizou de uma concepção
teleológica para a classificação do imóvel rural e não
de uma classificação geográfica, como poderia parecer
em princípio. Dessa definição deve ser extraída uma
consequência relevante: A mera localização de um imóvel em
área rural não o transforma em rural automaticamente. A natureza
jurídica de imóvel rural exige que ele tenha como destinação
a “exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial” (grifos
no original).
14. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em precedente datado de 1956, adotava a destinação
como critério de distinção. (Apelação Cível 10.409, 3ª. C., Revista Forense, v. 18/14, fev. 1956.)
15. BRASIL. LEI Nº 4.504, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4504.htm Acesso em: Acesso em: 20 fev. 2021.
16. O art. 15 do Decreto-Lei nº 57/1966 que dispõe sobre lançamento e cobrança do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR prestigia o critério da utilização ou destinação do
imóvel na definição de imóveis em rurais ou urbanos, e não o topográfico (prestigiado pelo
CTN). Ou seja, ainda que localizado em área urbana, o imóvel que seja, comprovadamente,
destinado à exploração extrativa, agrícola, pecuária ou agroindustrial, está sujeito à imposição
de ITR e não IPTU: “Art 15. O disposto no art. 32 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de
1966, não abrange o imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa
vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, incidindo assim, sobre o mesmo, o ITR e demais
tributos com o mesmo cobrados.”
17. ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 789.
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A Lei nº 8.629/1993, que regulamenta os dispositivos constitucionais
relativos à reforma agrária, previstos no Capítulo III, Título VII, da CRFB,
apresenta definição semelhante à do Estatuto da Terra:
Art. 4º Para os efeitos desta lei, conceituam-se:
I- Imóvel Rural - o prédio rústico de área contínua, qualquer
que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à
exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou
agroindustrial18. (grifamos)

Acerca desses conceitos normativos de “imóvel rural”, Leonardo
Barifouse leciona que:
A adoção do critério da destinação é evidente e resta
ressaltada pelo emprego da expressão “qualquer que seja
a sua localização” em ambos os dispositivos. Note-se, por
outro lado, que a Lei 8.629/1993 foi ainda mais cuidadosa
que o Estatuto da Terra, ao acrescentar a expressão “possa
se destinar”. Significa dizer que a destinação não precisa ser
efetiva, incluindo-se, aí, também a destinação potencial19.

Com efeito, a Lei nº 8.629/1993 acrescenta uma peculiaridade em
relação à destinação do imóvel. Isso porque essa definição considera também
a destinação em potencial do imóvel. Sobre isso, Leonardo Barifouse
acrescenta que:
Em outras palavras, não é necessário que o imóvel rural
esteja sendo explorado, de fato, para fins agrícolas, mas
que tenha características suficientes para tal exploração ou melhor, que seja esta sua finalidade primordial, ainda
que não consumada. Nesta linha, não haveria óbices para
incluir no conceito de imóvel rural, segundo o critério
da destinação, hipóteses como fazendas abandonadas ou
improdutivas e casas de campo ou veraneio. Para tanto,
pode-se valer, inclusive, da destinação das propriedades
circunstantes de forma a avaliar as possibilidades de
exploração do imóvel em questão20.

Portanto, estão sujeitos à reserva legal os imóveis rurais assim
caracterizados tanto por sua efetiva, quanto pela sua potencial destinação para
a exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial,
ainda que não consumadas.
Assim, não apenas os imóveis que efetivamente explorem atividades
agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial estão sujeitos
à reserva legal, mas também os que possuam potencial destinação para tal
18. BRASIL. LEI Nº 8.629, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1993.Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8629.htm Acesso em: Acesso em: 20 fev. 2021.
19. BARIFOUSE, Leonardo. Aspectos Controversos da Reserva Legal no Código Florestal de
2012. Revista de Direito Ambiental – RDA. Ano 21. Vol. 82. Abr-Jun/2016, p. 157-158.
20. BARIFOUSE, Leonardo. Aspectos Controversos da Reserva Legal no Código Florestal de
2012. Revista de Direito Ambiental – RDA. Ano 21. Vol. 82. Abr-Jun/2016, p. 157-158.
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exploração, por exemplo, as fazendas abandonadas ou improdutivas e casas
de campo ou veraneio.
A jurisprudência se posiciona majoritariamente no sentido de que a
classificação do imóvel como urbano ou rural independe de sua localização
na respectiva zona, mas sim da sua vocação econômica. Confira-se, para
ilustrar o raciocínio, precedente do STJ:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO
RESCISÓRIA – DESAPROPRIAÇÃO PARA FIM
DE REFORMA AGRÁRIA - DEFINIÇÃO DA
NATUREZA DA ÁREA DO IMÓVEL - FINALIDADE
ECONÔMICA.1. É a municipalidade que, com base no art.
30 da Constituição Federal/88, estabelece a sua zona rural
e a sua zona urbana, observado por exclusão o conceito
apresentado pelo Estatuto da Terra (Lei 4.504/64) para
imóvel rural para definir os imóveis urbanos.2. Apesar de o
critério de definição da natureza do imóvel não ser a localização, mas a
sua destinação econômica, os Municípios podem, observando a vocação
econômica da área, criar zonas urbanas e rurais. Assim, mesmo
que determinado imóvel esteja em zona municipal urbana, pode ser,
dependendo da sua exploração, classificado como rural.3. O acórdão
rescindindo reformou o julgado do Tribunal de Justiça de
Goiás para considerar o imóvel desapropriado como sendo
urbano e rural quando o correto, segundo o art. 4º da Lei
nº 4.504/64 (Estatuto da Terra), seria somente rural em
virtude de sua finalidade econômica.4. A destinação dada
à terra era de exploração extrativa agrícola, que não pode
ser afastada em razão de mero loteamento formalizado na
Prefeitura local, mas não implementado na prática. Ação
rescisória procedente.
(AR nº 200800957479 - 3971/GO, Denise Arruda. STJ Primeira Seção, DJ de 07/05/2010) (grifo nosso)

A Instrução Normativa nº 2/MMA/201421 do Ministério do Meio
Ambiente, que dispõe sobre os procedimentos para a integração, execução
e compatibilização do Sistema de Cadastro Ambiental Rural – SICAR e
define os procedimentos gerais do Cadastro Ambiental Rural – CAR, utiliza
o disposto na Lei nº 8.629/1993 para definir imóveis rurais em seu artigo 2º,
inciso I:
Art. 2º Para os efeitos desta Instrução Normativa, entendese por:
I - imóvel rural: o prédio rústico de área contínua, qualquer
que seja sua localização, que se destine ou possa se destinar à
exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal
ou agroindustrial, conforme disposto no inciso I do art.
4º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, podendo ser
caracterizado como:
21. BRASIL. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2, DE 5 DE MAIO DE 2014. Ministério do Meio
Ambiente. Disponível em: http://www.lex.com.br Acesso em: 20 fev. 2021.
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a) pequena propriedade ou posse: com área de até 4 (quatro)
módulos fiscais, incluindo aquelas descritas nos termos do
inciso V do art. 3º da Lei no 12.651, de 2012;
b) média propriedade ou posse: com área superior a 4
(quatro) até 15 (quinze) módulos fiscais;
c) grande propriedade ou posse: com área superior a 15
(quinze) módulos fiscais.

A Instrução Normativa INCRA nº 82/201522, que dispõe sobre
normas e procedimentos para atualização de dados no Sistema de Cadastro
Rural, também utiliza a destinação do imóvel para estabelecer o conceito de
imóvel rural em diversas passagens:
CAPÍTULO III
DO CONCEITO DE IMÓVEIS RURAIS
Art. 6º Imóvel rural é a extensão contínua de terras com
destinação (efetiva ou potencial) agrícola, pecuária, extrativa
vegetal, florestal ou agroindustrial, localizada em zona rural
ou em perímetro urbano.
***
CAPÍTULO V
ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
Art. 11. A atualização cadastral compreende as operações
de:
(...)
III - cancelamento - nos seguintes casos:
a) descaracterização: ocorre quando a área total do imóvel está
inserida no perímetro urbano definido em Lei Municipal
ou Plano Diretor, e perdeu a destinação que o caracterizava como
imóvel rural;
***
CAPÍTULO VI
DA DESCARACTERIZAÇÃO PARA FINS URBANOS
DE IMÓVEIS CADASTRADOS NO SNCR
Art. 30. Havendo a demonstração de que o imóvel ainda
se encontra destinado para fins rurais, o INCRA indeferirá
o pedido, comunicando a decisão ao Prefeito Municipal e
ao(s) titular(es).

Além disso, percebe-se que, na esfera tributária, o critério da destinação
é decisivo para determinar a incidência de ITR ou IPTU, embora, em geral,
22. INCRA. Instrução Normativa INCRA Nº 82 DE 27/03/2015. Disponível em: https://www.
legisweb.com.brAcesso em 20 fev. 2021.
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as decisões judiciais falem numa combinação entre ambos os critérios. Nesse
sentido, por exemplo:
TRIBUTÁRIO. IMÓVEL NA ÁREA URBANA.
DESTINAÇÃO RURAL. IPTU. NÃO-INCIDÊNCIA.
ART. 15 DO DL 57/1966. RECURSO REPETITIVO.
ART. 543-C DO CPC. 1. Não incide IPTU, mas ITR,
sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que
comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola,
pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966). 2. Recurso
Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.(...) Indexação:
Incide ITR sobre bem imóvel localizado em zona urbana
do Município na hipótese do proprietário utilizar o terreno
urbano para exploração de atividade agrícola, rural,
extrativista ou pecuária, pois é necessário considerar de forma
simultânea o critério espacial previsto no CTN sobre a localização
do imóvel e o critério da destinação do imóvel previsto no Decreto-Lei
57/1966, a fim de delimitar a competência tributária municipal e
federal, não incidindo, no caso, o IPTU, conforme jurisprudência do
STF que reconhece a recepção do referido decreto como
lei complementar pela Constituição Federal de 1988, bem
como jurisprudência do STJ sobre o tema.
(Resp 1.112.646 - STJ/1ª Seção – Rel. Min. Herman
Benjamin - DJE 28/08/2009)23. (grifo nosso)

Também há um antigo precedente do STF que já considerou o critério
da destinação para a definição de imóvel rural: “Caracteriza-se o imóvel rural
por sua destinação ou utilização econômica e não pela localização.” (STF, 1ª
Turma. RE nº 102.816/RJ. Rel. Min. Octavio Gallotti. Julg. 19/06/1987. DJ
de 06/11/1987).
Portanto, verifica-se que diversas normas têm considerado o critério da
destinação para estabelecer a diferença entre bens imóveis rurais e urbanos. A
jurisprudência também se posiciona nessa linha e, mesmo nos casos em que
conjuga os critérios, o critério da destinação acaba sendo decisivo.
Nesse sentido, considerando que o imóvel, mesmo em área urbana,
poderá ser caracterizado como imóvel rural, dependendo da sua destinação,
ele poderá estar sujeito à obrigatoriedade da reserva legal. Assim, podem
existir imóveis rurais em zonas urbanas. Como assevera Diógenes Gasparini,
um imóvel rural pode estar localizado em zona urbana, de expansão urbana
ou em zona rural24.
A utilização do critério da destinação do imóvel evita que a proteção
ambiental se sujeite aos interesses financeiros dos Municípios, que, muitas
23. Confiram-se, no mesmo sentido do julgado colacionado, as seguintes decisões representativas
da jurisprudência: STJ, REsp 472628/RS, Segunda Turma, Relator: João Otávio de Noronha,
DJ de 27/9/2004. STJ, AgRg no REsp 679173 / SC, Primeira Turma, DJ de 18/10/2007.
24. GASPARINI, Diógenes. O município e o parcelamento do solo urbano. 2ª ed. São Paulo: Saraiva,
1988, p.182.
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vezes, alteram o zoneamento urbano com a finalidade de incrementar a
arrecadação de IPTU25.
Conclui-se que, para fins de obrigatoriedade da instituição e manutenção
da reserva legal, o conceito de imóvel rural deve resultar numa conjugação
do critério da localização com o critério da destinação. Todavia, de qualquer
forma, o critério da destinação é que será decisivo para estabelecer a diferença
entre imóveis rurais e urbanos e, portanto, é ele que deve prevalecer.

3 DA EXTINÇÃO DA OBRIGATORIEDADE DA MANUTENÇÃO
DA RESERVA LEGAL: CONJUGAÇÃO DOS CRITÉRIOS DA
LOCALIZAÇÃO E DA DESTINAÇÃO
O Código Florestal prevê no art. 19 a hipótese de extinção da
exigibilidade da reserva legal em imóveis rurais, quando inseridos em
zona urbana por meio de lei municipal, concomitantemente ao registro do
parcelamento do solo para fins urbanos:
Art. 19. A inserção do imóvel rural em perímetro
urbano definido mediante lei municipal não desobriga o
proprietário ou posseiro da manutenção da área de Reserva
Legal, que só será extinta concomitantemente ao registro
do parcelamento do solo para fins urbanos aprovado
segundo a legislação específica e consoante as diretrizes do
plano diretor de que trata o §1º do art. 182 da Constituição
Federal26.

Pela leitura do dispositivo, observa-se que, para a descaracterização
do ônus da reserva legal, é preciso: (i) a inserção do imóvel em área urbana
(critério da localização); e (ii) a aprovação do parcelamento do solo rural para
fins urbanos (critério da destinação). De tal modo, o dispositivo em foco
conjuga os critérios de localização e destinação na hipótese de extinção da
obrigatoriedade da manutenção da reserva legal.
Em outras palavras, a reserva legal só será extinta com a qualificação
urbanística do solo, por meio de processo de urbanificação, pelo qual a área
rural seja transformada em área urbana27. “De qualquer sorte, enquanto
25. A preocupação com o desvirtuamento do perímetro urbano com o propósito do município
aumentar a arrecadação de IPTU também foi manifestada por Leonardo Barifouse, no artigo
“Aspectos Controversos da Reserva Legal no Código Florestal de 2012”, já referenciado. Em
regra, não cabe ao Município disciplinar a destinação do solo rural. A sua intervenção em
relação à atividade exercida no imóvel apenas é justificável quando há um risco ou quando
afete as áreas urbanas. GOMES, M. P. C. O Plano Diretor de desenvolvimento urbano - Após o Estatuto
da Cidade. Rio de Janeiro, 2006, p. 76.
26. BRASIL. LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br Acesso em: 20 fev. 2021.
27. Neste sentido, esclarece Leonardo Barifouse que: “Segundo o legislador, a reserva legal,
obrigação restrita ao imóvel rural, só será extinta com a qualificação urbanística do solo, isto
é, com “a situação jurídica de determinado espaço territorial que o preordena ao exercício
das funções sociais da cidade”. No que concerne especificamente à espécie ora tratada, tal
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não aprovado e registrado o parcelamento para fins urbanos, o proprietário,
posseiro ou ocupante continuam obrigados à manutenção de área a título de
reserva legal”28.
Paulo de Bessa Antunes, ao analisar a excepcionalidade do art. 19,
afirma:
Isso significa dizer que, enquanto não ocorrer o
parcelamento do solo, a área de reserva (florestal) legal
deverá ser mantida pelo proprietário ou posseiro, contudo,
a obrigação se extingue concomitantemente com o registro
do parcelamento do solo para fins urbanos. Haja vista que a
lei não estabeleceu restrição, qualquer finalidade urbanística
deve ser compreendida como abrangida pelo permissivo
legal, desde que observadas as diretrizes do plano diretor
do Município. A lei não dispôs sobre aqueles municípios
que não estejam obrigados a possuir plano diretor, em tais
casos, ainda que não exista a obrigação constitucional da
existência de plano diretor, é de toda conveniência que
o Município disponha de lei de uso do solo. Acrescentase que, na forma do art. 25, II, as municipalidades estão
autorizadas a transformar as áreas de reserva (florestal)
legal em áreas verdes urbanas 29.

Dessa forma, diferentemente da hipótese relativa à obrigação de
instituição e conservação da área de reserva legal (em que o critério da
destinação é decisivo e, portanto, prevalece), o artigo 19 apresenta uma
hipótese excepcional de extinção da reserva legal, que conjuga os critérios
da localização (inserção do imóvel rural em perímetro urbano) e destinação
(registro de parcelamento do solo para fins urbanos).

4 DA RESERVA LEGAL PARA LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS
DE EMPREENDIMENTOS LINEARES
As obrigações de natureza ambiental têm natureza solidária. Nesse
sentido, o Superior Tribunal de Justiça (‘STJ’) entende que “os responsáveis
pela degradação ambiental são co-obrigados solidários, formando-se, em
regra, nas ações civis públicas ou coletivas litisconsórcio facultativo30” (Tese
7). Contudo, a noção básica de solidariedade - que vem do direito civil –
qualificação ocorrerá através de processo de urbanificação, isto é, transformação ordenada
de área rural em área urbana”. BARIFOUSE, Leonardo. Aspectos Controversos da Reserva
Legal no Código Florestal de 2012. Revista de Direito Ambiental – RDA. Ano 21. Vol. 82. AbrJun/2016. p. 157-158.
28. PEREIRA, Marcio Silva; DAUDT D’OLIVEIRA, Rafael Lima. Do Regime de Proteção da
Reserva Legal. MILARÉ, Édis; MACHADO, Paulo Affonso Leme (Org) Novo Código Florestal
- Comentários à Lei 16.651, de 25 de maio de 2012, e à Medida Provisória 571, de 25 de maio de 2012.
São Paulo: RT, 2012, p. 246.
29. ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 20ª ed.. São Paulo: Atlas, 2019. p. 778.
30. CONJUR. Consultor Jurídico. Teses mostram jurisprudência ambiental consolidada no STJ.
Disponível em: https://www.conjur.com.br. Acesso em 04 mar. 2021.
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possibilita ao credor o “direito a exigir e receber de um ou de alguns dos
devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum”31 (art. 275 do Código Civil).
Aliás, a própria tese do STJ, ao mencionar a possibilidade de litisconsórcio
facultativo, endossa essa possibilidade prevista no Código Civil.
Portanto, a tese de responsabilidade originária e subsidiária defendida
ao longo deste capítulo tem por base a faculdade de o credor exigir o
cumprimento da legislação ambiental primeiramente em relação àquele que
considerar mais adequado para tanto, a despeito de a obrigação ostentar
caráter solidário.
Vale dizer, ainda, que as duas soluções propostas diferem entre si,
conforme se trate de empreendimentos lineares (i) que demandem supressão
de vegetação do bioma mata atlântica ou (ii) daqueles que não demandam
supressão de vegetação do referido bioma.

4.1 DOS EMPREENDIMENTOS LINEARES E DA SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA
Os empreendimentos lineares são “segmentos de rede ou malhas dos
projetos de infraestruturas necessários a atividades humanas”32, os quais, em
regra, são viabilizados por meio de servidão administrativa. Realizam uma
transecção linear em diversos imóveis na sua implantação e ocupam uma
faixa relativamente estreita. Em geral, existe a necessidade de uma logística
diferenciada, já que a definição de seu traçado abrange diversos imóveis.
Entre os tipos mais comuns de obras lineares estão as rodovias, ferrovias,
linhas de transmissão e dutos.
O instituto da servidão administrativa é definido pela doutrina como
“direito real público que permite a utilização da propriedade alheia pelo Estado
ou por seus delegatários com o objetivo de atender o interesse público. Ex.:
(...) servidão para passagem de oleodutos ou aquedutos”33.
Portanto, a servidão administrativa é um ônus real incidente sobre
imóvel de outrem e fundamenta-se no interesse público, ficando, assim,
o imóvel sujeito a suportar uma utilidade pública, por força da qual ficam
parcialmente afetados os poderes do proprietário quanto ao seu uso e gozo34.

31. BRASIL. LEI N o 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm Acesso em: 20 fev. 2021.
32. CLAUDIO, Celina Franco Bragança R. Projetos de estruturas lineares: o transporte e suas trilhas e o
caminho da energia – os limites da sustentabilidade. Tese de Doutorado, Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo/Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 2008, p. 5.
33. OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo. 6ª ed. rev., atual. e ampl.
Rio de Janeiro: MÉTODO, 2018, p. 632.
34. CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 32ª ed. São Paulo:
Atlas, 2018, p. 927-928.

ALEXANDRE BURMANN
PAULO DE BESSA ANTUNES

763

Desse modo, a servidão implica, tão-somente, o direito de uso e gozo
do imóvel alheio pelo Poder Público, para o fim de prestação de serviços
públicos, sem haver perda de propriedade por parte do particular. Confira-se
jurisprudência nesse sentido:
ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA.
OLEODUTO.
INDENIZAÇÃO.
TAXA
DE
SERVIDÃO.
1. A servidão administrativa, via de regra, não importa em transferência
do domínio e, normalmente, permite a utilização do imóvel sem
maiores percalços, podendo a indenização representar parte
do valor dá área afetada. Precedentes. (...) 4. Eventual dano
a ser experimentado em decorrência das obras que venham
a comprometer a regular utilização de toda a propriedade
é matéria estranha à presente lide, devendo ser discutida
na ação própria com base em fatos concretos. O mero
temor do proprietário não justifica a total expropriação do
imóvel nem a constituição da servidão sobre toda a área. 5.
Apelação desprovida.
(AC 0019334-05.2007.4.01.3300, DESEMBARGADOR
FEDERAL CARLOS OLAVO, TRF1 - TERCEIRA
TURMA, e-DJF1 29/07/2011)35 (grifo nosso).

Com a instituição de servidão administrativa, deve ser observado
que o proprietário tem o título e a posse indireta do imóvel, enquanto o
empreendedor tem a posse direta. Como ensina Caio Mário da Silva Pereira,
o “que é importante é que este possuidor não anula a condição jurídica do
dono, de quem recebe o seu título”36.

4.2 DA RESERVA LEGAL DOS EMPREENDIMENTOS
LINEARES NAS HIPÓTESES NÃO EXCEPCIONADAS PELO
CÓDIGO FLORESTAL
O Código Florestal excepcionou alguns empreendimentos lineares da
obrigação de instituição e conservação de reserva legal, conforme os §§6º a
8º do seu art. 12:
Art. 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. (...)
35. Contudo, caso haja um sacrífico intenso ao exercício do direito de propriedade, de forma similar
a uma expropriação, a instituição da servidão implicará o pagamento de uma indenização
em favor do titular do bem imóvel. TJRJ - APELAÇÃO 00153437620138190066. VOLTA
REDONDA. 6ª VARA CIVEL. Data de publicação: 06/04/2017.
36. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil – Vol. IV / Atual. Carlos Edison do
Rêgo Monteiro Filho. – 25. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 45.
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§ 6º Os empreendimentos de abastecimento público de água
e tratamento de esgoto não estão sujeitos à constituição de
Reserva Legal.
§ 7º Não será exigido Reserva Legal relativa às áreas
adquiridas ou desapropriadas por detentor de concessão,
permissão ou autorização para exploração de potencial de
energia hidráulica, nas quais funcionem empreendimentos
de geração de energia elétrica, subestações ou sejam
instaladas linhas de transmissão e de distribuição de energia
elétrica.
§ 8º Não será exigido Reserva Legal relativa às áreas
adquiridas ou desapropriadas com o objetivo de implantação
e ampliação de capacidade de rodovias e ferrovias37.

Como visto, o Código Florestal excepcionou da obrigatoriedade de
instituir e conservar a reserva legal os empreendimentos (i) de abastecimento
público de água e tratamento de esgoto, (ii) de geração de energia elétrica,
subestações e linhas de transmissão e de distribuição de energia elétrica, nos
casos de concessão, permissão ou autorização para exploração de potencial
de energia hidráulica, e (iii) as rodovias e ferrovias.
Como os casos citados constituem exceção à regra de instituir e
conservar a reserva legal, devem ser interpretados restritivamente. Nesse
sentido é a posição de Gustavo de Menezes Souza Campos, ao comentar a
hipótese prevista no §7º do art. 12:
Cabe observar também que a norma exige que essas
estruturas estejam diretamente relacionadas com a
exploração de potencial de energia hidráulica por detentor
de concessão, permissão ou autorização para realizar tal
atividade. A lei é restritiva no tocante à atividade exercida,
sendo certo que empreendimentos que explorem potencial
de energia nuclear ou termelétrica, por exemplo, bem
como quaisquer outras fontes de energia, não poderão se
beneficiar desta regra de isenção de reserva legal, devendo
constituí-la regularmente, conforme a sistemática prevista
nos arts. 12 e ss. do novo Código Florestal38 39.
37. BRASIL. LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br Acesso em: 20 fev. 2021.
38. CAMPOS, Gustavo De Menezes Souza. A aplicabilidade do instituto da reserva florestal legal
à luz da lei 12.651/2012. Revista de Direito Ambiental 2016 RDA Vol.82 (Abril - Junho 2016), p. 7.
Disponível em: http://www.mpsp.mp.br. Acesso em 21 jun. 2020.
39. Paulo Affonso Leme Machado desenvolve raciocínio semelhante: “A segunda situação, prevista
no §7o do art. 12, comporta comentário mais amplo, pois merece ser aclarada. A não exigência
da Reserva Legal é somente para as áreas adquiridas ou desapropriadas nas quais funcionem
empreendimentos de geração de energia elétrica e subestações. Há de se ter atenção quanto
às linhas de transmissão e de distribuição de energia elétrica, pois só estão contempladas na
isenção as áreas que forem adquiridas ou desapropriadas, e não as áreas em que houver servidão
de passagem para as linhas de transmissão e de distribuição. É claro que as concessionárias de
energia elétrica só gozarão da isenção da obrigação de constituir a Reserva Legal nos espaços
destinados às suas especificas finalidades, não atingindo a isenção os imóveis rurais cujos
espaços territoriais não estiverem ligados diretamente à geração e à distribuição de energia
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Assim sendo, a solução proposta neste artigo refere-se aos
empreendimentos lineares que não foram excepcionados pelo Código
Florestal os quais, em princípio, estão obrigados a instituir e a conservar a
reserva legal.
Em regra, a obrigatoriedade relativa à reserva legal que atinge o imóvel
rural precede a instituição da servidão administrativa pelo Poder Público.
Assim, os proprietários dos imóveis afetados pela servidão já tinham o ônus
de instituir, conservar ou compensar a reserva legal.
O empreendedor (Poder Público ou delegatário), como possuidor
direto, também teria a responsabilidade relativa às reservas legais dos imóveis
rurais servientes, na medida em que essa obrigação ostenta caráter propter
rem e se aplica à posse. Assim, tanto o proprietário do imóvel quanto o
empreendedor seriam, em tese, responsáveis pelo ônus relativo à instituição e
manutenção da reserva legal.
Contudo, entende-se que a obrigação deve ser suportada pelos
proprietários dos imóveis e não pelo titular do empreendimento linear. Assim
se diz por algumas razões.
A uma, porque essa obrigação é preexistente à própria instituição da
servidão administrativa, devendo, pois, o(s) proprietário(s) suportar(em)
o encargo como responsável(eis) principal(ais). Eles são os possuidores
indiretos e já detinham a responsabilidade originária (direta e principal)
relativa à reserva legal, antes da implantação do empreendimento linear.
A duas, pelo fato de que, em regra, a servidão representa apenas um
pequeno pedaço do imóvel. Portanto, em termos de ganho ambiental, é muito
mais importante instituir a reserva legal sobre o imóvel como um todo do que
apenas numa pequena fração dele40.
A três, não seria razoável41 exigir do empreendedor a regularização
das reservas legais de todos os imóveis rurais servientes, (i) seja porque o
licenciamento ambiental não pode ser usado como forma de regularização
elétrica.” (MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 21ª edição. São Paulo:
Malheiros, 2013, p. 905).
40. Nesse sentido, tivemos oportunidade de registrar, na qualidade de Procurador do Estado do
Rio de Janeiro, no Parecer RD 03/2019, aprovado pelo Excelentíssimo Senhor ProcuradorGeral do Estado do Rio de Janeiro, que: “diante dos termos do art. 225 da CRFB, que
determina ao Poder Público o dever de preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado
para as presentes e futuras gerações, por meio de diversas medidas, chega-se à conclusão de
que este dever que lhe é imposto deve ser concretizado sempre na busca da melhor solução
possível para o meio ambiente. Em outras palavras, diante do caso concreto, deve o Poder
Público realizar as suas tarefas da forma que gere os maiores benefícios ambientais possíveis,
respeitados os outros direitos, valores e interesses que eventualmente estejam em jogo.”.
41. Nesse sentido, ensina Luís Roberto Barroso que é “razoável o que seja conforme à razão,
supondo equilíbrio, moderação e harmonia; o que não seja arbitrário ou caprichoso; o que
corresponda ao senso comum, aos valores vigentes em cada momento e lugar”. BARROSO,
Luís Roberto, Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: Os Conceitos Fundamentais e a Construção
do Novo Modelo. 7ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 157.
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do passivo ambiental de terceiros – o que seria um desvio de finalidade
desse instrumento -, (ii) seja pelo excesso de custos e de burocracia que
seria imposto ao empreendedor42, uma vez que a servidão pode interceptar
inúmeros imóveis rurais.
A quatro, porque a interpretação no sentido de que o titular do
empreendimento linear seria o responsável pela instituição e conservação
da reserva legal significaria restringir desproporcionalmente o princípio da
livre iniciativa e do desenvolvimento das atividades econômicas. Isso porque,
considerando os subprincípios da adequação, necessidade e proporcionalidade
em sentido estrito43, é forçoso concluir que existe, sim, meio menos gravoso
para atingimento dos fins visados (subprincípio da necessidade) – que seria
exigir a instituição e manutenção da reserva legal, sobre a propriedade como
um todo, diretamente dos proprietários.
Portanto, o licenciamento ambiental de empreendimentos lineares
localizados em áreas de servidão administrativa não demandará regularização,
pelo empreendedor, da reserva legal dos imóveis servientes, uma vez que esta
obrigação recai, originalmente, sobre os proprietários desses imóveis.
Todavia, há uma hipótese em que o empreendedor poderá ser
considerado subsidiariamente responsável por essa obrigação, quando houver
supressão de vegetação de mata atlântica. É o que se passa a demonstrar no
próximo tópico.

4.3 DA RESERVA LEGAL DOS EMPREENDIMENTOS
LINEARES NAS HIPÓTESES NÃO EXCEPCIONADAS PELO
CÓDIGO FLORESTAL, EM CASO DE SUPRESSÃO DE
VEGETAÇÃO DE MATA ATLÂNTICA
Nos casos em que o imóvel não possua reserva legal e, para a implantação
do empreendimento, haja a necessidade de supressão de vegetação de Mata
Atlântica, a questão merece análise mais detida. Assim se diz, porque o corte
e a supressão da vegetação de Mata Atlântica classificada como primária
ou secundária, em estágio avançado e médio de regeneração, são vedados
42. Para propostas de modernização deste quadro, confira-se o nosso: DAUDT D’OLIVEIRA,
Rafael Lima. A simplificação no direito administrativo e ambiental (de acordo com a lei nº 13.874/2019 “Lei da Liberdade Econômica”). Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2020.
43. Quanto ao princípio da proporcionalidade, Luís Roberto Barroso leciona que ele se traduz
na apreciação de três subprincípios: (i) da adequação, que exige que as medidas adotadas pelo
Poder Público se mostrem aptas a atingir os objetivos pretendidos; (ii) da necessidade ou
exigibilidade, que impõe a verificação da inexistência de meio menos gravoso para atingimento
dos fins visados; e (iii) da proporcionalidade em sentido estrito, que é a ponderação entre o
ônus imposto e o benefício trazido, para constatar se é justificável a interferência na esfera
dos direitos dos cidadãos. BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. 5 ª
edição. São Paulo: Saraiva, p. 209.
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pelo art. 11, inciso II, da Lei nº 11.428/200644, quando não estiverem sendo
cumpridos os dispositivos da legislação ambiental, em especial no que respeita
à reserva legal e às áreas de preservação permanente.
De tal modo, é relevante analisar se a instalação do empreendimento
linear demanda intervenção em vegetação primária ou secundária nos estágios
avançado e médio de regeneração do bioma mata atlântica. Em caso positivo,
caberá exigir dos proprietários a regularização, tal como exposto no tópico
anterior.
Contudo, em caso de não cumprimento ou de postergação da obrigação
pelos proprietários, ela deverá ser exigida, subsidiariamente, do empreendedor.
Isso por uma razão muito simples: o art. 11, inciso II, da Lei nº 11.428/2006
veda qualquer intervenção ou supressão em vegetação primária ou secundária
nos estágios avançado e médio de regeneração sem que a obrigação relativa
à reserva legal tenha sido cumprida. Então, o titular só poderá implantar o
seu empreendimento linear e suprimir esse tipo de vegetação quando houver
reserva legal constituída na respectiva propriedade. Assim, se não for cumprida
total ou parcialmente pelos proprietários, a obrigação relativa à reserva legal
recairá subsidiariamente sobre o empreendedor.
Em suma, no caso de instituição de servidão administrativa em imóvel
rural que não tenha ainda a reserva legal constituída, em que haja a necessidade
de supressão de vegetação de mata atlântica primária ou secundária, nos
estágios médio ou avançado de regeneração, a obrigação originária é do
proprietário, enquanto a do empreendedor será subsidiária. De qualquer
forma, o empreendimento linear só poderá suprimir esse tipo de vegetação
e, assim, implantar-se, depois que a reserva legal incidente sobre a fração do
imóvel por ele ocupada estiver regularizada.
Daí se abrem duas possibilidades para o empreendedor: (i) aguardar a
regularização da reserva legal pelos proprietários (o que pode não ocorrer ou
ocorrer com considerável atraso); ou (ii) proceder à regularização da reserva
legal no percentual de 20% sobre a área ocupada pelo empreendimento linear
nas propriedades servientes (e não sobre o imóvel como um todo). Nessa
última hipótese, seria conveniente requerer ao empreendedor um estudo
com a relação dos imóveis rurais servientes (de acordo com o critério de
destinação), para fins de proceder à regularização da reserva legal incidente
sobre a área ocupada pelo empreendimento linear.
É claro que, em termos de ganho ambiental, a solução exposta no item
‘ii’ acima não é a melhor, já que regulariza apenas parcialmente a obrigação de
instituir e conservar a reserva legal que recai sobre o imóvel como um todo.
Desse modo, o percentual de 20% (vinte por cento) vai incidir somente sobre
a fração do imóvel efetivamente ocupada pelo empreendimento linear.
44. BRASIL. LEI Nº 11.428, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2006. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11428.htm Aceso em: 20 fev. 2021.
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CONCLUSÃO
Pelo exposto, apresentam-se as conclusões:
(i) Para fins da obrigação de instituir e conservar a reserva legal,
disciplinada nos artigos 12 e seguintes do Código Florestal, na linha da
doutrina e jurisprudência majoritárias, prevalece o critério da destinação para
definir os imóveis rurais. Portanto, a obrigatoriedade da reserva legal somente
atinge os imóveis com potencial ou efetiva destinação rural.
(ii) O artigo 19 do Código Florestal apresenta possibilidade excepcional
de extinção da obrigatoriedade da reserva legal que conjuga os critérios da
localização (inserção do imóvel rural em perímetro urbano) e destinação
(registro de parcelamento do solo para fins urbanos) do imóvel.
(iii) Nas hipóteses não excepcionadas pelo Código Florestal, o
licenciamento ambiental de empreendimentos lineares não demandará
regularização pelo empreendedor da reserva legal dos imóveis servientes,
mas, sim, dos proprietários desses imóveis. Essa interpretação tem por
base: (a) a obrigação preexistente e originária dos proprietários; (b) a teoria
do ganho ambiental45; (c) o princípio da razoabilidade; (d) e o princípio da
proporcionalidade cotejado com os direitos à livre iniciativa e ao exercício de
atividades econômicas.
(iv) No entanto, nas hipóteses de empreendimentos lineares que
demandem supressão de vegetação de Mata Atlântica primária ou secundária,
nos estágios médio ou avançado de regeneração, considerando o disposto
no art. 11, II, da Lei 11.428/06, a obrigação do proprietário será originária
e a obrigação do empreendedor será subsidiária. De todo modo, o
empreendimento linear só poderá suprimir esse tipo de vegetação e, assim,
implantar-se, depois que a reserva legal incidente sobre a fração do imóvel
por ele ocupada estiver regularizada.
(v) Daí se abrem duas possibilidades para o empreendedor: (i) aguardar
a regularização da reserva legal pelos proprietários (o que pode não ocorrer ou
ocorrer com considerável atraso); ou (ii) proceder à regularização da reserva
legal no percentual de 20% sobre a área ocupada pelo empreendimento linear
nas propriedades servientes (e não sobre o imóvel como um todo).
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Responsabilidade penal: breves
anotações das decisões do STF sobre
a lei de crimes ambientais
RENATA FRANCO DE PAULA GONÇALVES MORENO

INTRODUÇÃO
Na medida em que o Estado se encontra cada vez mais impotente
para controlar os riscos, novas exigências são impostas para a sua proteção,
dentre elas, a proteção penal ambiental, como o faz com a proteção à vida do
indivíduo.
O fato é que a imponderabilidade de racionalizar as incertezas desses
novos riscos, legitimou o direito penal como mecanismo de controle na área
ambiental, através da criminalização de condutas, deixando de ser um direito
garantidor da liberdade individual, para atuar na gestão do risco mediante
a adaptação do aparelho punitivo do Estado, flexibilizando conceitos e
contrariando princípios constitucionais.
A responsabilidade penal por danos ambientais, além de controvertida
na doutrina, não é adotada de forma unânime nos países, sendo sua aplicação
bastante divergente. Embora o Brasil a tenha adotado, as decisões proferidas
por nossa corte máxima de justiça também se mostram divergentes.
Por essa razão, buscou-se aqui aprofundar essa discussão, principalmente
com a análise de casos já discutidos pelo Supremo Tribunal Federal - STF,
para uma reflexão quanto a eficácia da norma para a proteção ambiental.

1 O PROCESSO DE CRIAÇÃO DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS
A criminalização das condutas diante de danos ambientais surgiu no
Brasil em 1998, quando da edição da Lei de Crimes Ambientais. Referida
norma foi proposta em 1991 na Câmara dos Deputados, pelo então Deputado
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Avenir Rosa (PDC/RR)1, sob inspiração da Conferência da ONU sobre o
Meio Ambiente, realizada no Rio de Janeiro em 1992, a ECO-92.
Inicialmente, o Projeto de Lei nº 1969/91 objetivava instituir o Código
Brasileiro de Meio Ambiente, no entanto, em função do pequeno engajamento
no projeto, a proposta não chegou a ser objeto de parecer nas Comissões
permanentes da Câmara dos Deputados e acabou sendo arquivada em 1995.
O então Governador do Estado de São Paulo, Luiz Antônio Fleury
Filho (PMDB), por meio do Decreto nº 36.860/1993, criou uma comissão
de juristas2 com o encargo de elaborar um anteprojeto do Código Ambiental
Brasileiro. As experiências estrangeiras, especialmente de países como a
França, influenciaram o texto proposto que foi publicado em dezembro de
1994.
O Governo Nacional à época, presidido por Fernando Henrique
Cardoso (PSDB), não encampou tal proposição e não a encaminhou ao
Congresso Nacional. No entanto, como aconteceu com o PL nº 1.969/91,
partes de seu texto foram aproveitadas em proposições legislativas posteriores,
a exemplo do capítulo referente aos crimes ambientais.
Em 16/07/1997, foi solicitada urgência em sua apreciação e, em
20/01/1998, foi aprovado requerimento, sendo agendada para 28/01/1998
a discussão em turno único do substitutivo do Senado Federal. Incluído na
ordem do dia na Convocação Extraordinária do Congresso Nacional, em
menos de um mês, referido projeto foi transformado na Lei nº 9.605 em 12
de fevereiro de 1998, sancionada com oitenta e dois artigos em oito capítulos.

2 ENTENDIMENTO DE NOSSOS TRIBUNAIS
Para uma análise da aplicabilidade prática da Lei nº 9.605/98, foi
realizada pesquisa qualitativa e quantitativa nas decisões proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal (STF). Optou-se por utilizar o termo “crime
ambiental” para as buscas de jurisprudência no Supremo Tribunal Federal,
tendo sido encontradas cento e duas decisões proferidas nos últimos vinte e
um anos.
Dentre os julgados que lá chegaram, verifica-se uma maior demanda
de Habeas Corpus, com quarenta e cinco ocorrências, vinte e cinco casos
de Recurso Extraordinário e dezessete casos de Agravo Regimental no
Agravo de Instrumento. Os demais casos, principalmente, são de Ação
1.
2.

Deputado Avenir Rosa (Pompeia/SP, 20 de abril de 1952), advogado, professor, empresário,
escritor e teatrólogo, não integrava a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias nem atuava na área de meio ambiente quando propôs referido projeto de Lei.
Integraram essa comissão importantes juristas do país na área ambiental, como Ada Pellegrini
Grinover, Adilson Abreu Dallari, Alaôr Caffé Alves, Gilberto Passos de Freitas, Helita Barreira
Custódio e Paulo Affonso Leme Machado. A comissão foi presidida por Édis Milaré e teve
como secretário executivo Antônio Herman V. Benjamin.
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Direta de Inconstitucionalidade (ADIN), Ações Penais e de Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental.
A origem dessas demandas está concentrada na região Sudeste, com
trinta e dois casos, mais especificamente o Estado de São Paulo, com vinte.
Minas Gerais conta com seis casos, Espírito Santo e Rio de Janeiro com três
casos cada. Encontraram-se vinte e cinco demandas da região Sul do país,
treze em Santa Catarina, sete pelo Estado do Rio Grande do Sul e cinco
no estado do Paraná. O Centro Oeste registrou doze questões originárias
do Distrito Federal, duas provenientes do Estado de Mato Grosso e, uma,
de Goiás. O Nordeste apresentou uma demanda do Estado da Bahia, duas
no Rio Grande do Norte, uma do Estado de Pernambuco, duas no Estado
de Sergipe, duas no Estado da Paraíba, uma no Maranhão, uma em Alagoas
e uma do Estado do Ceará. O Norte, por sua vez, apresentou dezenove
julgados; sete por Tocantins, sete pelo Estado do Pará, uma pelo Amazonas,
Roraima, Acre, Amapá e Rondônia, cada.
Mais surpreendente do que esse pequeno número de demandas, que
chegaram ao Supremo em mais de vinte anos, é a identificação de que, na
maioria delas, não há discussão de mérito em relação ao objeto, ou seja, não
há aprofundamento e discussão quanto ao conteúdo da ação.

2.1 PRIMEIRA DECISÃO PROFERIDA PELO STF
A primeira decisão proferida pelo citado Tribunal foi em sede de Ação
Direta de Inconstitucionalidade – ADIN 2.083 - 8 do Distrito Federal de
03/08/2000, proposta pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e pelo Partido
Verde (PV), questionando a inconstitucionalidade da Medida Provisória
1874-15 de 2000. Referida Medida Provisória acrescentou o artigo 79 – A à
Lei nº 9.605/98, prevendo a celebração de um termo de compromisso entre
os órgãos do SISNAMA e as pessoas físicas e/ou jurídicas responsáveis pela
construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e
atividades consideradas potencialmente poluidoras de empreendimentos, em
curso até o dia 30 de março de 1998.
Por meio da aludida Medida Provisória, era possível suspender a
aplicação de sanções administrativas aos infratores que operavam sem a devida
licença ambiental - sobretudo multas e suspensão de atividades previstas na
Lei nº 9.605/98 - por meio da celebração de um termo de compromisso,
concedendo-se até seis anos para a sua regularização3. Sustentavam, assim,
ofensa ao artigo 225 da Constituição Federal, tendo em vista a renúncia do
Poder Executivo ao poder-dever de assegurar a efetividade do direito ao
3.

O prazo máximo fixado, inicialmente, para a vigência do compromisso era de cinco anos,
prorrogável por igual período. Posteriormente, tal prazo foi reduzido para três anos, também
prorrogável por igual período, conforme disposto no inciso II do § 1º, do artigo 79-A da
Medida Provisória nº 2.163 -40 de 26 de julho de 2001.
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meio ambiente ecologicamente equilibrado e à sadia qualidade de vida. Do
mesmo modo, entendem que há ofensa aos princípios da proporcionalidade,
da razoabilidade e da reserva legal.
O Presidente da República à época - Sr. Fernando Henrique Cardoso
- indicou que o objetivo desta Medida Provisória era criar um mecanismo
de transição para que os empreendimentos pudessem se adequar à nova
realidade, uma vez que a norma não previu cláusulas de transição para os
empreendimentos se ajustarem. Entendia o Termo de Compromisso como um
instrumento que possibilitaria ao empreendedor estabelecer cronograma para
o cumprimento de etapas de adequação do seu empreendimento aos novos
padrões ambientais ora exigidos, sujeitando-se, no caso de descumprimento,
às sanções previstas na Lei de Crimes Ambientais e, portanto, não se tratando
de anistia aos poluidores.
A decisão proferida foi no sentido de que a alegação de renúncia
pelo Estado do seu poder-dever, enquanto representante da sociedade na
defesa e preservação do ambiente, carece de sentido lógico. Além disso,
havendo a necessidade de um sistema de transição, razoável a celebração de
Termo de Compromisso para os empreendimentos existentes antes da Lei,
não podendo, contudo, converter a medida em um “cheque em branco” à
Administração, para se perdoar infrações mais graves. Mesmo porque, o TAC
não pode se dispor ao critério e interesse dos contratantes, sendo os interesses
indisponíveis e inegociáveis, cabendo apenas ao Poder Público, titular do
direito transindividual, reconhecer a obrigação assumida pelo causador do
dano, tomando-a a termo e conferindo-lhe efeitos legais.

2.2 PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
Uma das poucas discussões de mérito nas decisões proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) apresenta-se na Ação Penal (AP 439/SP),
que foi remetida ao STF, devido ao oferecimento de denúncia pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo, contra o Deputado Federal à época, Clodovil
Hernandes (PR/SP), por infração ao artigo 40 da Lei de Crimes Ambientais.
Após serem analisados os autos, os ministros do Supremo Tribunal Federal
acordaram pela absolvição do réu, por considerarem o ato insignificante em
razão do bem protegido.
O caso consiste em denúncia oferecida em 09 de outubro de 2003,
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo na Justiça Estadual, contra
Clodovil Hernandes, o qual, por meio de terraplanagem, desmatou vegetação
capoeira em estágio inicial e construiu uma estrada calçada em área de Unidade
de Conservação do Parque Estadual da Serra do Mar, objetivando melhorar o
acesso à sua residência em Ubatuba/SP. De acordo com laudo pericial, a área
afetada foi de 0,0652 hectares, com custo de recuperação orçado à época de
aproximadamente R$ 130,00 – cento e trinta reais - (R$ 2.000,00 por hectare).

ALEXANDRE BURMANN
PAULO DE BESSA ANTUNES

777

O réu, apesar de citado e intimado, não atendeu ao chamamento
judicial, sendo decretada à revelia em 09 de março de 2006. Houve audiência
de instrução com a oitiva de testemunhas arroladas pelo Ministério Público
Estadual, no entanto, em virtude da investidura do réu no cargo de Deputado
Federal, o processo foi remetido ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, tratase de caso que não configura recurso ao STF, mas apenas a apreciação por este
órgão tendo em vista tratar-se de ação instaurada contra Deputado Federal.
Embora tenham sido comprovadas a autoria e a materialidade do
delito, houve o entendimento de que a pequena extensão da área desmatada
não justifica a imposição de uma sentença penal condenatória, uma vez que a
atividade não afetou significativamente o meio ambiente.
De modo divergente, negando o princípio da insignificância, é a decisão
proferida no Habeas Corpus 86.249-7 de São Paulo, pela prática do delito
descrito no artigo 34 da Lei nº 9.605/98. Em 28 de maio de 2003, o paciente
foi flagrado por fiscais do IBAMA com grande quantidade de camarão
branco, quando atracava no Porto de São Sebastião/SP. Os camarões foram
pescados pelo sistema de parelhas e o Auto de Infração foi lavrado, tendo
em vista a pesca ter se dado no período de defeso, e, portanto, em desacordo
com a legislação ambiental. A defesa alegou que a quantidade de pescado – 90
Kg – é insignificante em relação ao restante do pescado e a suposta pesca teria
ocorrido a três dias do final do período reprodutivo.
No voto, o Ministro Carlos Ayres Brito indicou que não há como
acolher tal fundamento, uma vez que não restou comprovada a atipicidade.
Assim, a questão de prova para a caracterização da insignificância deverá ser
feita no curso da instrução processual e não em sede de Habeas Corpus, que
nada mais é do que um remédio constitucional de urgência, e tão somente,
para a garantia da liberdade individual. Desse modo, o Habeas Corpus foi
indeferido, restando a análise quanto à insignificância para o curso da ação
penal.
Semelhante foi o entendimento no HC nº156259/Pará e no HC nº
131.506 de Sergipe, em que a Ministra Rosa Weber se posicionou “salvo
hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame
dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo STF. Inviável o
exame das teses defensivas não analisadas, sob pena de indevida supressão de
instâncias”4.

2.3 CONFLITOS NORMATIVOS NA LEI
As Ações Diretas de Inconstitucionalidade – pela própria natureza da
ação, também discutiram algumas questões relacionadas ao mérito, embora
4.

STF. A G. REG. NO HABEAS CORPUS 131.506 SERGIPE. Inteiro Teor do Acórdão Página 1 de 12. Disponível em: http://redir.stf.jus.brAcesso em: 20 fev. 2021.
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versem sobre a validade ou não de determinada legislação, e da competência
do ente que a instituiu. A ADIN nº 1.856 de 26/05/2011, proposta pela
Procuradoria Geral da República (PGR), discute a inconstitucionalidade da
legislação do estado do Rio de Janeiro (Lei Fluminense nº 2.895/985), que
permite a exposição e competição entre aves, a conhecida briga ou rinha de
galos.
Para a Procuradoria Geral da República, a lei estadual afrontou o artigo
225, caput, parágrafo 1º, inciso VII, da Constituição Federal de 1988, “nos
quais sobressaem o dever jurídico de o Poder Público e a coletividade defender
e preservar o meio ambiente, e a vedação, na forma da lei, das práticas que
submetem os animais a crueldades6”. A lei questionada possibilita a prática de
competição que submete os animais à crueldade (rinhas de brigas de galos)
em flagrante violação ao mandamento constitucional proibitivo de práticas
cruéis envolvendo animais.
Nesta esteira, para o Ministro Celso de Mello, a norma questionada
está em situação de conflito ostensivo com a Constituição Federal, que veda
a prática de crueldade contra animais. Durante a votação foi mencionado
que este é o quarto caso similar apreciado pela Corte. Observou que a lei
fluminense é idêntica à lei catarinense declarada inconstitucional pelo Plenário
do Supremo no exame da ADIN nº 2.514 sobre a farra do boi. Indicou que
“a jurisprudência do Supremo mostra-se altamente positiva ao repudiar leis
emanadas de estados-membros que, na verdade, culminam por viabilizar
práticas cruéis contra animais em claro desafio ao que estabelece e proíbe a
Constituição da República7”.
O Ministro Ayres Britto ainda afirmou que a Constituição repele a
execução de animais, sob o prazer mórbido. O Ministro Cezar Peluso afirmou
que a questão não está apenas proibida pelo artigo 225, pois: “primitivas e
irracionais do ser humano8”.
Portanto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por
unanimidade, considerou inconstitucional a Lei estadual nº 2.895/98, do Rio
de Janeiro, que autoriza e disciplina a realização de competições entre “galos
combatentes”. Outras normas provenientes de estados e municípios que
autorizam a prática de crueldade contra os animais têm sido veementemente
declaradas inconstitucionais pelo Supremo.
5.
6.
7.
8.

RIO DE JANEIRO. Lei nº 2.895 de 20 de Março de 1998 do Rio De Janeiro. Disponível em:
https://www.jusbrasil.com.br Acesso em 20 fev. 2021.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado
Federal: Centro Gráfico, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicao.htm Acesso em: nov. 2020.
STF. Voto do Min. Relator, Marco Aurélio Mello, no julgamento da ADI 4.983, em 12 de
agosto de 2015. p. 2-3. Disponível em < http://www.stf.jus.br>. Acesso: 18 abr. 2017.
STF. Notícias STF. 26 de maio. De 2011. Disponível em: http://www.stf.jus.br. Acesso em 20
fev. 2021.

ALEXANDRE BURMANN
PAULO DE BESSA ANTUNES

779

No mesmo sentido, a ADIN 4983 de 01/10/2016, pela Procuradoria
Geral da República (PGR), discute a inconstitucionalidade da legislação do
estado do Ceará - Lei nº 15.299/2013, que trata da vaquejada no estado. O
Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente o
pedido, declarando inconstitucional referida norma.

2.4 PRISÃO PREVENTIVA COMO EXCEPCIONAL
Quanto ao Embargo de Declaração em Recurso Extraordinário,
convertido em Agravo Regimental, que versa sobre o dano ambiental
decorrente do rompimento de barragem de resíduo da Indústria Cataguases
de Papel Ltda., alegando a existência de erros materiais e omissão na decisão
proferida, o Supremo acordou que a decisão do Tribunal se deu em base
da legislação infraconstitucional, e por esta razão o exame não se presta ao
recurso extraordinário, não ensejando campo ao acesso do STF. Ademais,
para se chegar a um entendimento diverso do proferido no acórdão recorrido,
seria necessário o reexame dos fatos e das provas que envolvem a matéria,
inadmissível em recurso extraordinário, incidindo, portanto, a Súmula 279
do STF, já que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões
que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos,
restringindo-se à análise quanto à violação direta da ordem constitucional.
Por essas razões, foi negado provimento ao Agravo Regimental.
Esse caso versa sobre o acidente ambiental ocorrido em 29 de março
de 2003, quando um reservatório utilizado para receber os resíduos da queima
de madeira da Indústria de Papel Cataguases, em Cataguases/MG, na Zona
da Mata mineira, rompeu, provocando um acidente ambiental de grandes
proporções. Mais de 1,4 bilhão de litros de resíduos vazou e atingiu a zona
rural da cidade - onde viviam cerca de 70 mil habitantes - afetando os Rios
Pomba e Paraíba do Sul. Isso comprometeu e suspendeu o abastecimento
de água em cidades dos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Diante
dos fatos, a Polícia Federal de Campos abriu inquérito para a apuração da
responsabilidade pelo crime ambiental cometido9, tendo sido, posteriormente,
decretada a prisão preventiva dos empresários envolvidos, pelo juiz da 1a. Vara
Federal de Campos/RJ. A prisão preventiva dos sócios e administradores,
Félix Luís Santana Arencibia e João Gregório do Bem, foi decretada, tendo
em vista que (i) a empresa estaria operando normalmente mesmo com o risco
de um novo despejo de rejeitos calculado em 700 mil litros; (ii) a possibilidade
de fuga dos dois diretores e o; (iii) clamor popular.
9.

Além do inquérito policial, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA) multou a Florestal Cataguazes em R$ 50 milhões. De acordo com o
IBAMA, a multa não foi paga e, com as correções, chega hoje a mais de R$ 109,5 milhões.
No tocante à responsabilidade civil, a Empresa Cataguases Papel Ltda foi condenada a prestar
indenização em dinheiro ou a cumprir obrigação de fazer ou não fazer, conforme dispõe o art.
3º da lei 7.347/1985 (Ação Civil Pública).
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Importante citar que a prisão preventiva só é decretada como medida
assecuratória e só se justifica se for imprescindível ao Estado sua adoção.
Decisão neste sentido, também foi proferida no Habeas Corpus 86.6450 de São Paulo, impetrado em favor de Liberato Batista, contra acórdão da
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou ordem
de habeas corpus em denúncia de prática de crime contra o meio ambiente,
formação de quadrilha e adulteração de combustível. O entendimento foi de
que: a ordem pública e econômica poderia ficar abalada com continuidade das
práticas do paciente, que, ao que parecia, fazia parte de quadrilha organizada,
utilizando a fachada da empresa de transporte rodoviários, para adulterar
combustíveis, lesando o mercado, os consumidores e o meio ambiente. O
Supremo Tribunal Federal denegou a ordem e decidiu pela prisão preventiva
do acusado.
De forma diversa, no Habeas Corpus 92.308-9 do Rio Grande do Sul o
STF deferiu o pedido, embora tenha indicado que a prisão preventiva deve ser
apenas em caráter excepcional. Neste caso, o Ministério Público do Estado
do Rio Grande do Sul ingressou com ação de remoção de ilícito contra a
UTRESA - União dos Trabalhadores em Resíduos Especiais e Saneamento
Ambiental, expondo que a entidade teria sido responsável pela mortandade de
peixes no Rio dos Sinos, devido à violação das normas de proteção ambiental
e do próprio empreendimento. Requereu o afastamento de toda a Diretoria
Técnica do Empreendimento, com determinação de não fazer e a realização
de outras providências de ordem administrativa. Ressaltou, também, a
existência de várias denúncias de ilícitos ambientais praticados pela UTRESA.
Ante a possibilidade de risco ao meio ambiente, pleiteou (i) a concessão da
tutela indispensável à cessação da prática ilícita; (ii) a nomeação de gestor
ambiental, cujo ônus seria suportado pelo empreendimento e não pelos
cofres públicos; (iii) a realização de auditoria ambiental e; (iv) o afastamento
de Luiz Ruppenthal, diretor técnico, que não se mostrava colaborador,
obstruindo provas e, por isso, teve a prisão preventiva requerida. O Juízo, ao
decretar a custódia do paciente para a garantia da ordem pública, acentuou
que o paciente seria responsável por organização altamente estruturada, que
conseguiu ocultar os ilícitos por muito tempo, especializando-se na prática de
crimes ambientais, lesando a Administração e Erário Públicos. Ressaltou que
as condições pessoais do acusado - primariedade, atividade lícita e residência
fixa - não são razões suficientes para afastar a prisão preventiva, se presentes
os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Anotou que a
necessidade de garantia da ordem pública encontrava-se configurada pela
habitualidade e continuidade das condutas criminosas, na rede clandestina
de descarga de poluentes diretamente nos arroios que desembocam no Rio
dos Sinos. Salientou também que se impunha a custódia para assegurar a
investigação e a aplicação da lei penal, ante a intenção do agente de destruir
provas e recursos naturais, bem assim a intenção de viagem ao exterior, para
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participação em curso ou encontro. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que foi indeferido, tendo em vista o
entendimento de que estaria devidamente fundamentado o decreto de prisão.
Considerando que a prisão preventiva é sempre excepcional, decorrendo do
princípio da não-culpabilidade, é completamente descabida a perda do direito
de ir e vir para a apuração e a conclusão do processo criminal.
Desse modo, após dois anos, foi deferida a medida acauteladora
para relaxamento da prisão do paciente, decretada no Processo nº
095/2.06.0002839-410.
A Constituição Federal previu expressamente a liberdade física
do indivíduo como um dos dogmas do Estado Democrático de Direito,
estabelecendo que a a liberdade pode até ser restringida, mas apenas e tão
somente de forma excepcional, uma vez que é regra em nosso ordenamento
jurídico, conforme estabelece o artigo 5º, LXI da CF/88 que “(...) ninguém
será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de
autoridade judiciária competente (...)11”.
Com a edição da Lei nº 12.403/2011, o Código de Processo Penal
sofreu alteração conferindo caráter ainda mais excepcional à prisão preventiva.
Corroborando este entendimento, o parágrafo único do artigo 282, caput e §4º
do mesmo dispositivo legal estabelece que “no caso de descumprimento de
qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento
do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir
a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão
preventiva”. Ainda, o artigo 319 estabelece que “A prisão preventiva será
determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida
cautelar”12.
10. Antes do deferimento do HC pelo STF, foi intentada medida cautelar ante o Superior Tribunal
de Justiça, ressaltando a ausência de justa causa para a decretação da custódia cautelar, que teve
como fundamento a possibilidade de o réu fugir e obstruir a instrução processual, suposições
não alicerçadas no artigo 312 do Código de Processo Penal. Noticiaram o fato de a esposa
do paciente encontrar-se em estado terminal - câncer no ovário com metástase em cavidade
peritoneal - e a circunstância de a prisão impossibilitar que o paciente a acompanhe neste
momento final. Posteriormente, juntaram atestado médico e em nova petição, ratificaram o
constrangimento a que está submetido o paciente, em decorrência do ato de prisão carente de
fundamentação legal, reiteram o pedido de concessão de medida acauteladora e comunicam
o falecimento da esposa. O ministro Nilson Naves, relator do Habeas Corpus nº 77.292/RS,
formalizado no Superior Tribunal de Justiça, informa encontrar-se o processo devidamente
instruído, com parecer emitido pelo Ministério Público Federal. No entanto, em virtude de
serem distribuídos, em média, “trinta habeas corpus por dia”, afirma que o Tribunal está “com
cerca de mil e duzentos processos em fase de apreciação, entre eles, o aqui mencionado”. (92308 RS, Relator:
Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 13/10/2007, Data de Publicação: DJe-128
DIVULG 22/10/2007 PUBLIC 23/10/2007 DJ 23/10/2007 PP-00029).
11. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado
Federal: Centro Gráfico, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicao.htm Acesso em: nov. 2020.
12. BRASIL. LEI Nº 12.403, DE 4 DE MAIO DE 2011. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br. Acesso em 20 fev. 2021.
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Portanto, se antes da Lei nº 12.403/2011 a prisão cautelar já
assumia caráter excepcional, agora, pode-se dizer que sua decretação é
“excepcionalíssima”, visto que, em primeiro lugar, devem ser utilizadas
medidas cautelares alternativas à prisão. Em segundo, na hipótese de
descumprimento destas, deverá ocorrer, primeiramente, a substituição de uma
medida por outra, ou então a cumulação de medidas e, apenas em terceiro e
último caso, é que se pode decretar a prisão preventiva.
Ademais, de acordo com o art. 7 da Lei nº 9.605/98, as penas restritivas
de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade. As
hipóteses de aplicabilidade da substituição da pena (i) nos casos de crime
culposo, quando a pena aplicada for inferior a quatro anos, e (ii) quando a
culpabilidade, os antecedentes e a conduta do condenado o justifiquem. Vale
dizer, portanto, que raros são os casos em que as penas, para efeito de crime
ambiental, superam quatro anos.

2.5 DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
Por fim, a lei determina que nos casos em que a pessoa jurídica não
for capaz de ressarcir a todos os prejuízos causados às pessoas e à qualidade
do meio ambiente, aplique-se a despersonalização da pessoa jurídica para a
efetivação, no que for possível, da indenização devida. Este pedido é formulado
em muitas ações, mas constantemente negado pelos juízes e tribunais, salvo
se houver comprovação de fortes indícios de insolvência.
Neste sentido, é o entendimento do STJ no RESP- 564960, STJ - 5ª
Turma, Relator: Min. Gilson Dipp, DJ: 13/06/2005:
Independentemente da teoria adotada quanto à natureza da pessoa
jurídica, sua personalidade é distinta de seus membros, com patrimônio
próprio e vida independente de seus integrantes. Objetiva-se assim, em
caráter excepcional, a desconsideração da personalidade jurídica para o
alcance da responsabilidade na pessoa de seus sócios. Importante frisar que o
artigo 4º da Lei não visa anular ou abolir a personalidade jurídica da empresa,
mas apenas torná-la ineficaz para certos atos e que, em caso de insolvência
e ausência de patrimônio, obrigará os sócios a responderem pelos danos
causados. Diferentemente, o artigo 24 trata da decretação de sua liquidação
forçada, representando a morte civil da empresa.

2.6 COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DA AÇÃO
Os Recursos Extraordinários versam sobre os entes competentes para
julgamento da ação ambiental: Justiça Federal ou Justiça Estadual. Em regra,
para as questões ambientais, a competência é a do local do dano. Ocorre,
porém, que a maioria dessas questões é de amplitude regional ou nacional.
Neste caso, a ação poderá ser proposta no foro da capital do Estado ou no
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foro do Distrito Federal, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil
para o caso de competência concorrente. Ademais, é necessário analisar o
objeto a ser tratado, pois caso esteja presente uma causa que determine a
competência da Justiça Federal, a ação deverá ser proposta na Vara Federal
que tiver jurisdição sobre a área que sofreu o dano (RE 835558/SP). Caso
contrário, a competência será da Justiça comum (Pet 5075/PA).
Portanto, se a discussão não tratando de bem da União, nem interesse
direto e específico do aludido ente, a competência para julgar o crime que
estava em causa é da Justiça estadual comum. Ainda que a discussão verse
sobre auto de infração expedido pelo IBAMA, entende-se que a atividade de
fiscalização ambiental exercida pelo órgão federal configura interesse genérico,
mediato ou indireto da União, para os fins do art. 109, IV, da Constituição.
Para o ministro Gilmar Mendes, para que se configure a competência da
Justiça Federal é necessário que haja interesse direto e específico da União ou
que o crime tenha ocorrido em detrimento de bem, serviço ou interesse dela.
Apesar de a questão envolver o poder de polícia do IBAMA, o direito violado
é da coletividade e, portanto, o interesse da União é genérico. Nessa linha se
firmou a posição das duas Turmas do STF: REs 166.943, de 04/09/1995;
300.244, de 19/12/2001; 349.191, de 07/03/2003; 420.289, de 05/04/2004;
e 476.482, de 29/06/2006.

2.7 AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS
Importante citar ainda o indeferimento de alguns Habeas Corpus e
Recursos Extraordinários, tendo em vista a denúncia ter sido formulada de
forma genérica, não sendo individualizada as condutas dos pacientes. Tal
denúncia viola as garantias constitucionais da ampla defesa e da presunção
de inocência, configurando ofensa reflexa à Constituição Federal. Tanto que
a denúncia, obrigatoriamente, deve indicar a conduta individualizada dos
acusados. A ausência desse requisito viola, a um só tempo, os princípios do
devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da dignidade da
pessoa humana. Como consequência, há a inépcia da peça processual.
Pode-se dizer que esta problemática enseja em muitos casos a absolvição
de verdadeiros responsáveis por crimes ambientais. Talvez a dificuldade do
Ministério Público em determinar e individualizar as condutas e ações de
cada um dos envolvidos e, até mesmo, o despreparo para lidar com questões
técnicas acabam tornando sem efeito muitas ações propostas, em que o
judiciário acaba decidindo pela não condenação do réu, para não infringir
regras constitucionais.
Neste sentido, podem-se citar os pacientes no HC 85.190-8 de Santa
Catarina que foram denunciados pela prática de quatro ações tipificadas nos
arts. 38, 39, 45 e 46, parágrafo único, da Lei n° 9.605/98, incidindo, ainda, a
causa especial de aumento de pena do art. 53, II, ‘c’, do mesmo diploma, e
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o art. 69 do Código Penal, mas de uma forma confusa, vaga e genérica, sem
descrever a participação real e efetiva de cada um deles na concretização dos
fatos, nem em quais dispositivos legais cada fato se subsumiria. Tais imputações
realizadas em bloco e de forma massificada tornam inepta a denúncia e,
consequentemente, nulo o processo. Isso porque são imprescindíveis na peça
acusatória a individualização dos comportamentos dos pacientes, indicando
quais as reais e efetivas contribuições de cada um para a concretização dos
crimes pelos quais estão sendo processados, para que não lhes seja dificultada,
ou mesmo, impossibilitada a defesa.
Mera presunção de culpa, decorrente unicamente de ser o agente
diretor de uma empresa, não pode alicerçar uma denúncia criminal, pois a
submissão de um cidadão aos rigores de um processo penal exige um mínimo
de prova de que tenha praticado ato ilícito, ou concorrido para a sua prática.
Do contrário, haverá o que se denomina o abuso do poder de denúncia,
conforme destacou o Ministro Celso de Mello, no julgamento do Habeas
Corpus 79.399, no STF.
Mesmo porque, em precedentes sobre crimes contra o sistema financeiro
nacional, a Corte decidiu ser inepta denúncia genérica que não especifique,
de forma individualizada, a conduta do administrador (RHC 85.658, rel. min.
Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 12.08.2005). Em outro caso, examinando
problemas referentes à inadmissibilidade de denúncia genérica, a Corte
também entendeu que “denúncias genéricas, que não descrevem os fatos na
sua devida conformação, não se coadunam com os postulados básicos do
Estado de Direito13”.

2.8 RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA
O Ministro Ricardo Lewandowski no HC 92.921-414, que versa sobre a
responsabilidade penal da pessoa jurídica, menciona em seu voto:
a
questão
vestibular
suscitada
pelo
Parquet,
interessantemente, reflete a perplexidade de nosso sistema
penal que ainda não está plenamente aparelhado para
reconhecer a responsabilidade penal de pessoa jurídica.
Com efeito, conquanto tenha o art. 225, 3, da Constituição
Federal feito expressa menção à responsabilidade penal
das pessoas jurídicas, inexistem instrumentos legislativos,
estudos doutrinários ou precedentes jurisprudenciais, aptos
a colocá-la em prática, sobretudo de modo consentâneo
com as garantias do processo penal.
Apenas para exemplificar, menciono que o art. 59 do
Código Penal, inserido em sua Parte Geral, enuncia
13. STF. HC 84.409, rel. para o acórdão min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 19.08.2005.
14. STF. Ministro Ricardo Lewandowski. HC 92.921-4. Disponível em: https://stf.jusbrasil.com.
brAcesso em: 20 fev. 2021.
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como primeiro dado a ser considerado na dosimetria da
pena a “culpabilidade” do agente, elemento de natureza
inequivocadamente subjetiva, inaplicável à pessoa jurídica.

Isso porque a responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das
pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato, qualificando
a adoção do chamado sistema de dupla imputação.
Apesar da existência de entendimentos doutrinários e jurisprudenciais
apontando a inconstitucionalidade da punição criminal das pessoas jurídicas,
verdade é que até o momento não houve qualquer manifestação do STF nesse
sentido, sendo, portanto, plenamente vigentes e aplicáveis tais dispositivos.
Assim, a despeito dos comentários acima elencados, ressalta-se que
para o perfazimento do ilícito penal à lei, diferentemente do que ocorre na
seara cível, exige-se a presença da vontade, manifesta pelo elemento volitivo
dolo ou normativo culpa.
Portanto, para a configuração do crime ambiental é imprescindível à
vontade, juntamente com todos os demais requisitos legais que compõem o
crime e possibilitam a aplicação de pena, a saber: tipicidade, antijuridicidade,
culpabilidade e ausência de causa extintiva de punibilidade.

2.9 CORRESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA FÍSICA
Na Ação Penal nº 1005 de Minas Gerais, entendeu-se como inepta
a denúncia que não estabelece indispensável vinculação entre a suposta
conduta do acusado e os eventos criminosos, considerando inadmissível a
responsabilidade penal objetiva, uma vez que a simples condição de sócio
cotista não o torna imputável ao crime, prejudicando o exercício da ampla
defesa. Igualmente, na Ação Penal nº 953 do Espírito Santo15, decidiu-se
que “a circunstância objetiva de alguém ser meramente sócio ou de exercer
cargo de direção ou de administração em sociedade empresária não se releva
suficiente, só por si, para autorizar qualquer presunção de culpa”.
Vale colacionar ainda, um dos poucos Habeas Corpus concedidos
(HC 83.554-6) em razão da ausência de relação de causalidade entre o fato
imputado e o agente criminoso. Neste caso, o paciente denunciado era o
Presidente da Petrobras, incurso no art. 54 da Lei nº 9.605/98, diante de
vazamento ocorrido na refinaria da REPAR de aproximadamente 4 milhões
de óleo cru, poluindo os Rios Barigui e Iguaçu, provocando a mortandade
de animais terrestres e da fauna ictiológica, além da destruição significativa
da flora. O paciente alegou, em suma, que a denúncia imputava a prática de
crime omissivo impróprio, uma vez que é humanamente impossível que o
paciente fiscalizasse a conduta funcional de cada funcionário da Petrobrás.
Neste caso, o ministro Gilmar Mendes entendeu que não há um elemento
15. STF. Ação Penal nº 953 do Espírito Santo. Disponível em: https://stf.jusbrasil.com.br Acesso
em: 21 fev. 2021.
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consistente para vincular o paciente ao vazamento de óleo, caso contrário,
sempre que houvesse um vazamento de petróleo em razão de atos da
Petrobras, o seu presidente inevitavelmente seria responsabilizado em termos
criminais, o que seria um exagero. O Ministro ainda ressaltou que a atuação
institucional de uma autoridade que dirige uma instituição como a Petrobrás
se dá em um contexto de notório risco e que um dos problemas fundamentais
da sociedade de risco é a “assinalagmaticidade do risco”. No entanto, este
não é o entendimento desta Corte que em outras decisões, entendeu por
responsabilizar penalmente seus dirigentes. Anota-se:
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
CRIME
AMBIENTAL. HABEAS CORPUS PARA TUTELAR
PESSOA JURÍDICA ACUSADA EM AÇÃO PENAL.
ADMISSIBILIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA:
INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA QUE RELATOU A
SUPOSTA AÇÃO CRIMINOSA DOS AGENTES, EM
VÍNCULO DIRETO COM A PESSOA JURÍDICA
COACUSADA. CARACTERÍSTICA INTERESTADUAL
DO RIO POLUÍDO QUE NÃO AFASTA DE TODO
A COMPETÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E BIS IN
IDEM. INOCORRÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE
DA ORDEM DE TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL. ORDEM DENEGADA. I - Responsabilidade penal
da pessoa jurídica, para ser aplicada, exige alargamento de alguns
conceitos tradicionalmente empregados na seara criminal, a exemplo da
culpabilidade, estendendo-se a elas também as medidas assecuratórias,
como o habeas corpus. II - Writ que deve ser havido como
instrumento hábil para proteger pessoa jurídica contra
ilegalidades ou abuso de poder quando figurar como corré
em ação penal que apura a prática de delitos ambientais,
para os quais é cominada pena privativa de liberdade. III
- Em crimes societários, a denúncia deve pormenorizar a
ação dos denunciados no quanto possível. Não impede a
ampla defesa, entretanto, quando se evidencia o vínculo
dos denunciados com a ação da empresa denunciada. IV
- Ministério Público Estadual que também é competente
para desencadear ação penal por crime ambiental, mesmo
no caso de curso d’água transfronteiriços. V - Em crimes
ambientais, o cumprimento do Termo de Ajustamento
de Conduta, com consequente extinção de punibilidade,
não pode servir de salvo conduto para que o agente volte
a poluir.VI - O trancamento de ação penal, por via de
habeas corpus, é medida excepcional, que somente pode
ser concretizada quando o fato narrado evidentemente não
constituir crime, estiver extinta a punibilidade, for manifesta
a ilegitimidade de parte ou faltar condição exigida pela lei
para o exercício da ação penal. VII - Ordem denegada.
(92921 BA, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
Data de Julgamento: 19/08/2008, Primeira Turma, Data
de Publicação: DJe-182 DIVULG 25-09-2008 PUBLIC 26-
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09-2008 EMENT VOL-02334-03 PP-00439 RJSP v. 56, n.
372, 2008, p. 167-185) (grifo nosso).

Portanto, o Ministro Ricardo Lewandowisk chama a atenção indicando
que o sistema penal não está plenamente aparelhado para reconhecer a
responsabilidade penal de pessoas jurídicas, embora a Constituição Federal
tenha feito expressa menção à sua possibilidade. Complementando a sua
explanação, o Ministro cita as palavras de Luiz Régis Prado16.
(...) em nosso país (...) o legislador de 1998, de forma
simplista, nada mais fez do que enunciar a responsabilidade
penal da pessoa jurídica, cominando-lhe penas, sem lograr,
contudo, instituí-la completamente.
(...)
Não há como, em termos lógico-jurídicos, romper
princípio fundamental como o da irresponsabilidade
criminal da pessoa jurídica, ancorado solidamente no
sistema de responsabilidade de pessoa natural, sem
fornecer, em contrapartida, elementos básicos e específicos
conformadores ele um subsistema ou um microssistema de
responsabilidade penal, restrito e especial, inclusive com regras
processuais próprias” (grifo nosso).

No mesmo sentido, no RE 548181/PR17, esclarece-se que a “norma
constitucional não impõe a necessária dupla imputação”. Isto porque, na
atualidade, as organizações corporativas complexas se caracterizam pela
descentralização e distribuição de atribuições e responsabilidades, sendo
inerente as dificuldades para imputar o fato ilícito a uma pessoa concreta.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Verifica-se, portanto, a existência de poucas decisões na corte superior
brasileira, principalmente no tocante ao mérito, pois a única ação que de fato
enfrentou o mérito foi a Ação Penal nº 439 de São Paulo, mas que chegou
ao Supremo em razão do foro privilegiado. Acredita-se que tal fato se deve
à recente edição da norma - com apenas vinte e dois anos, e as demandas
demorarem tempo superior para serem julgadas pelo STF. Diante disso, é
justificável que apenas decisões que versem sobre conflito de competência e
liberdade individual – em sede de Habeas Corpus, terem sido mais expressivas,
uma vez que tratam de matérias questionadas em sede de preliminares ou em
caráter de urgência.
Isto faz que os principais questionamentos da Lei de Crimes Ambientais
ainda não tenham sido debatidos e enfrentados pelo Supremo Tribunal
Federal, permanecendo lacunas e questionamentos quanto à aplicação e
16. PRADO, Luiz Régis. Direito Penal Ambiental. São Paulo, RT, 2001, p. 37-38.
17. STF. Supremo Tribunal Federal. inteiro Teor do Acórdão - Página 1 de 64. RE 548181/PR.
Disponível em: http://redir.stf.jus.br Acesso em: 20 fev. 2021.
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existência da norma, principalmente no tocante à responsabilidade da pessoa
jurídica. Ademais, a ausência de entendimento da Corte Superior enseja
diferentes julgados e diferentes entendimentos em relação à mesma matéria,
nos diversos tribunais de nosso país. Referida norma acaba sendo utilizada,
na maioria das vezes, como medida coercitiva para a proteção ambiental que
poderia ocorrer com os mecanismos já existentes nas normas de Direito
Administrativo e Civil.
Por fim, necessário refletir se a rigidez normativa é solução para
o controle dos riscos, ou se acaba por exacerbá-los. Na prática, os riscos
produzidos pela sociedade pós-moderna acabam não sendo atribuídos a
ninguém, aumentando a insegurança e a necessidade de controle. Ocorre que
o dever geral de cuidado demanda o efetivo comprometimento de todos.
A discussão maior não diz respeito à dignidade penal do Meio Ambiente,
mas sim à técnica de tutela que vem sendo utilizada para a sua proteção, ou
seja, nos meios utilizados para se atingir a pretendida proteção ambiental.
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Análise sobre a relevância jurídicoestratégica dos programas de
compliance perante a crescente
demanda internacional por
conformidade ambiental
RENATA RIBEIRO DE SOUZA NOBRE

INTRODUÇÃO
Diante das consequências vivenciadas pelos escândalos e tragédias
ambientais ocorridos nos últimos anos, o compliance despontou como
importante veículo para as diretrizes ambientais, em virtude de sua estrutura
orientada para coibir previamente as condutas de desconformidade,
demonstrando seu papel essencial para o monitoramento de riscos inerentes
às organizações que exploram recursos naturais.
A experiência na utilização deste mecanismo em outros setores
vem demonstrando sua capacidade em induzir uma mudança de cultura
organizacional em torno do cumprimento de legislações e protocolos
internos, conferindo, no panorama geral, maior segurança e boa reputação da
empresa no mercado.
Somado a isto, verifica-se no cenário internacional a progressiva
valorização das organizações que assumem compromissos ético-ambientais,
o que sugere o aumento da procura pelos programas de compliance ambiental
como instrumento para alcançar as metas ambientais planejadas.
Nesse sentido, o presente artigo tem como escopo refletir acerca da
função jurídico-estratégica do compliance ambiental quanto à sua potencialidade
em conferir melhores resultados ambientais nas organizações, na medida em
que este demonstra ser um legítimo propulsor de economias sustentáveis.
Propõe-se, por fim, uma análise acerca da perspectiva de crescimento
desta medida no Brasil, diante da possível regulamentação dos programas de
conformidade ambiental no ordenamento jurídico nacional.
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1 O SURGIMENTO DO COMPLIANCE: CONCEITO, HISTÓRICO
E DESENVOLVIMENTO
Etimologicamente, o termo compliance tem origem no latim complere,
que significa estar em concordância com as regras, normas, disposições
legais e condições1. No entanto, foram os norte-americanos que difundiram
a utilização do termo, conferindo a este uma conotação mais incisiva, no
sentido de cumprir as regras que lhe foram impostas (to comply).
Em linhas gerais, o compliance traduz a ideia de conformidade; estar “em
compliance” é estar agindo de acordo com as regras e normas que se impõem
às atividades de uma instituição, sejam leis, decretos, diretrizes internacionais,
atos normativos específicos, códigos de condutas, regulamentos internos da
organização, dentre outros.
É importante frisar que o compliance não deve ser compreendido
somente de acordo a tradução e etimologia do seu termo, mas sim pela gama
de benefícios que a implementação de um programa de compliance é capaz de
oferecer, representando, antes de tudo, um propulsor de mudança de cultura
em favor da segurança, longevidade, reputação e equilíbrio econômicofinanceiro de uma instituição.
Neste sentido, Marcella Block empresta as seguintes definições ao
termo:
Compliance não significa estar “by the book”, isto é, estar
estritamente em conformidade com as regras. Tal conceito
vai além das barreiras legais e regulamentares, incorporando
princípios de integridade e conduta ética. “Ser compliant”,
nesse sentido, é mais do que conhecer as normas da
organização, é seguir os procedimentos recomendados,
agir em conformidade, ser correto, sentir o quanto é
fundamental a ética e a idoneidade em todas as atitudes
humanas e empresariais (...). “Ser e estar compliant” é, acima
de tudo, uma obrigação individual de cada colaborador
dentro da instituição e de cada ser humano enquanto
cidadão, pai, chefe de família, contribuinte, empregador e
agente de mudança2.

Este conceito abrangente de conotação axiológica foi moldado ao
longo de décadas, em virtude de sucessivos episódios que demonstraram a
necessidade de resgatar a ética nas relações comerciais e garantir o regular
funcionamento e a segurança do mercado internacional, o qual restava
tomado por desconformidades no início do século XX.

1.
2.

BLOCK, Marcella. Compliance e Governança Corporativa. 3. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos,
2020, p. 19.
BLOCK, Marcella. Compliance e Governança Corporativa. 3. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos,
2020, p. 20.
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Neste cenário ainda desprovido de regulação específica, o
desvirtuamento da ética no âmbito negocial foi um caminho inevitável, pois
as operações comerciais que seguiam métodos mais ortodoxos levavam
mais tempo e perdiam competitividade, inflamando-se o sentimento de que
cumprir a lei era contraproducente.
A ideia do compliance surgiu para combater o desequilíbrio instalado
no mercado internacional ao longo de décadas de desconformidades e
foi ganhando força em razão de escândalos de corrupção e fraudes que
despertaram a necessidade de criação de normas internacionais para instituir
novas regras e punir adequadamente quem não as cumprisse.
A criação da Prudential Securities, em 1950, e a regulação da Securities
and Exchange Commission (SEC), em 1960, pelos norte-americanos, marcam
o surgimento do compliance, tendo em vista que estas normas determinam
a necessidade de criação de procedimentos internos de controle e
monitoramento de operações. A partir da SEC, inaugurou-se a função de
Compliance Officer, uma vez que a norma instituiu a exigência de contratação de
profissionais dedicados à garantia da realização de procedimentos de acordo
com a legislação e diretrizes internas.
Posteriormente, em meio a diversos escândalos de corrupção que
envolviam instituições dos Estados Unidos – Watergate, Lockheed Martin
Aircraft Corporation, Exxon, dentre outros – foi promulgada, em 1977, a Foreign
Corrupt Practices Act (FCPA), legislação projetada para combater a corrupção
e desestimular corporações e empresas norte-americanas a se envolverem em
casos de suborno e corrupção no âmbito nacional e internacional.
A lei anticorrupção americana fortaleceu vertiginosamente o
compliance ao tipificar uma ampla gama de condutas como corruptas, bem
como estabeleceu duras punições às organizações que nelas incorressem,
estimulando as empresas a adotarem programas de controle prévio e
monitoramento para assegurar o cumprimento das normas. O objetivo era
regular condutas, mitigar os danos causados pela corrupção e proporcionar
isonomia e justa concorrência no mercado internacional3.
Seguindo o contexto internacional, o Brasil assumiu compromissos
transnacionais para o combate à corrupção em seu território, sobretudo
perante a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE)4, a Organização dos Estados Americanos (OEA)5 e a Organização
das Nações Unidas (ONU)6.
3.
4.
5.
6.

PETRELLUZZI, Marco Vinicio; RIZEK JÚNIOR, Rubens Naman. Lei Anticorrupção:
Origens, comentários e análises da legislação correlata. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 23.
A Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em
Transações Comerciais Internacionais foi promulgada pelo Decreto nº 3.678/2000.
A Convenção Interamericana Contra a Corrupção foi promulgada pelo Decreto nº 4.410/2002.
O Decreto nº 5.687/2006 promulga a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção.
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No entanto, o compliance ganhou efetiva notoriedade no país a partir
da promulgação da Lei Anticorrupção Brasileira, a Lei nº 12.846/20137, que
instituiu a responsabilidade administrativa e civil de pessoas jurídicas pela
prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira, em seu
benefício exclusivo ou não.
Esta é a primeira lei especial brasileira exclusivamente voltada
para a prevenção, combate e repressão de atos corruptos, inclusive com a
responsabilização da pessoa jurídica, conferindo expresso incentivo à criação
de programas de compliance (ou programas de integridade) para assegurar o
cumprimento das normas e também para conferir reduções de penalidades às
instituições que venham incorrer em desconformidades8.
A mencionada Lei foi promulgada em meio aos escândalos de corrupção
ocorridos no país, conhecidos como Escândalo do Mensalão e Operação Lava-Jato,
os quais aglutinaram as pressões internacionais sofridas pelo Brasil em face
dos acordos internacionais firmados9, impulsionando, enfim, a aprovação do
então Projeto de Lei nº 6.826/2010.
É possível afirmar, portanto, que o compliance ganhou força e notável
relevância a partir das normas de combate à corrupção, tendo em vista que
tais normas introduziram diversas regras internacionais e penalidades severas
a empresas que não cumprem a lei. Isso estimulou uma mudança de cultura
organizacional, que passou a verificar a importância dos programas de
compliance para assegurarem o equilíbrio econômico-financeiro e a reputação
da empresa no mercado.
Por sua vez, o Decreto nº 8.420/201510, que regulamentou a Lei
Anticorrupção brasileira, vai além ao conferir contornos claros ao que se
espera de um programa de compliance bem estruturado e eficaz, elencando
expressamente os parâmetros avaliados e determinando que apenas
BRASIL. Lei nº 12.846 de 1º de agosto de 2013. Dispõe sobre a responsabilização administrativa
de civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou
estrangeira, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em:
10 out. 2020.
8. Lei nº 12.846/2013: “Art. 7º Serão levados em consideração na aplicação das sanções: (...) VIII
- a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à
denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da
pessoa jurídica;”.
9. Sobre a matéria, asseveram Oliveira e Meyer-Pflug que, “em relatório divulgado no dia
18/12/2007, a OCDE [...] [concluiu] que o Brasil não tomou as medidas necessárias e eficazes
para determinar as responsabilidades de pessoas jurídicas nos esquemas de pagamento de
suborno a funcionários públicos estrangeiros e deveria criar leis que fossem aplicadas nesses
casos”. Cf. OLIVEIRA, Vitor Eduardo Tavares de; MEYER-PFLUG, Samantha Ribeiro. O
Brasil e o Combate Internacional à Corrupção. Revista de Informação Legislativa, Brasília, v. 181,
p. 187-194, 2009, p. 190.
10. BRASIL. Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015. Regulamenta a Lei nº 12.846, de 1º de agosto
de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa de pessoas jurídicas pela prática
de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 10 out. 2020.
7.
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programas de integridade efetivos serão aptos a conferir qualquer amenidade
às organizações infratoras.
Sem dúvidas, a experiência com as duras penalidades aplicadas aos
infratores condenados na Operação Lava-Jato fomentou sobremaneira a
compreensão acerca da relevância e necessidade dos programas de compliance
nas organizações que possuem atividades no Brasil, em especial as que
realizam vultosas contratações com o poder público.
Em face desta percepção, o mercado passou a vislumbrar que os
episódios de corrupção e outras ilegalidades resultaram em prejuízos que vão
muito além do viés econômico-financeiro, mas comprometem profundamente
a reputação, longevidade e valorização das empresas no mercado, muitas
vezes de forma irreversível.
Aliado a isso, a ocorrência de novos escândalos e tragédias operacionais
em outros setores ensejaram maior valorização dos programas de compliance,
compreendido cada vez mais como instrumento capaz de proporcionar a
programação de uma série de condutas preventivas, reduzindo os riscos
inerentes às atividades econômicas de forma sistêmica.
No cenário atual, as organizações não buscam mais programas de
compliance para coibir apenas atos de corrupção, mas sim para detectar, prevenir
e punir desconformidades de diversas naturezas, em razão dos benefícios
adjacentes à classificação de uma empresa como compliant11, seja no âmbito
criminal, trabalhista, ambiental, entre outros.
Em virtude do amadurecimento dos programas de compliance e do
reconhecimento de sua capacidade de proporcionar maior sustentabilidade
corporativa, sobretudo na preservação do equilíbrio do negócio e dos
interesses dos stakeholders12, naturalmente, essa ferramenta desenvolveu-se
e passou a ser utilizada em diversas atividades econômicas que envolvem
grandes riscos operacionais, revelando-se indispensável no âmbito das
atividades de exploração de recursos ambientais.

11. Cumpridora de normas (tradução livre).
12. Stakeholders são todas as partes que possuem interesse na gestão de uma organização, tendo
ou não feito investimentos neles (p. ex.: acionistas, parceiros, fornecedores, governo e suas
agências, dentre outros), de modo que os interessados podem afetar ou serem afetados pelas
ações da organização.
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2 COMPREENDENDO O DIFERENCIAL DO COMPLIANCE
AMBIENTAL: A RELEVÂNCIA JURÍDICO-ESTRATÉGICA DOS
PROGRAMAS DE CONFORMIDADE
2.1 O DESPERTAR PARA A MUDANÇA DE CULTURA EM
TORNO DO CUMPRIMENTO DAS NORMAS AMBIENTAIS
No Brasil, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é
considerado direito fundamental; portanto, é um bem jurídico amplamente
protegido e regulamentado por uma enorme gama de normas, as quais não
restam suficientemente claras e alinhadas, mas, caso violadas, poderão ensejar
responsabilização nas esferas administrativa, criminal e civil da pessoa física
ou jurídica causadora da lesão ao meio ambiente13.
Diante disso, verifica-se que as empresas que atuam na exploração
de recursos ambientais estão vastamente suscetíveis a incorrer em
desconformidades, podendo ser penalizadas com autos de infração, embargos
de atividades, condenações de pagamento de vultosas indenizações e até
mesmo prisões.
Some-se a isto a condição extremamente abrangente em que a
responsabilidade civil é tratada na Política Nacional de Meio Ambiente e na
jurisprudência dos Tribunais Superiores brasileiros, uma vez que se considera
poluidor “pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável,
direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”
(art. 3º, IV, da Lei nº 6.938/1981)14.
A questão mostra-se tão sensível que vem requerer extrema atenção
inclusive das instituições com alguma espécie de relação comercial junto a
atividades empresárias com potencial ou efetivo risco ambiental, na medida
em que até quem contribui indiretamente para o resultado de um dano pode
ser duramente responsabilizado. Em emblemático julgado acerca do tema,
o Superior Tribunal de Justiça determinou que, 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”15.
13. Art. 225, §3º, CF/88: 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. BRASIL. Constituição (1988).
Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 17 out.
2020.
14. BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm. Acesso em: 27 nov.
2020.
15. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (2. Turma). REsp 650.728/SC. Relator: Min. Herman
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Nesse prisma, é possível afirmar que o diferencial agregado aos
programas de compliance ambiental é que estes assumem uma vertente
estratégica de monitoramento prévio e redução de riscos operacionais.
Diante da complexidade normativa e interpretativa que envolve o segmento
ambiental no Brasil, bem como da vivência de sucessivas tragédias ambientais
nos últimos anos16, esses programas demonstram pragmaticamente que a sua
implementação se mostra imprescindível para proporcionar maior garantia de
estabilidade a uma organização que atue na exploração de recursos naturais,
tendo em vista as consequências avassaladoras para aquelas que venham
protagonizar alguma espécie de desastre socioambiental.
Nesse compasso, Mendes e Carvalho trazem o seguinte apontamento:
Um programa de compliance visa estabelecer mecanismos e
procedimentos que tornem o cumprimento da legislação
parte da cultura corporativa. Ele não pretende, no entanto,
eliminar completamente a chance de ocorrência de um
ilícito, mas sim minimizar as possibilidades de que ele
ocorra, e criar ferramentas para que a empresa rapidamente
identifique sua ocorrência e lide da forma mais adequada
possível com o problema17.

Importa ressaltar que um programa de compliance ambiental é, sobretudo,
um programa de conformidade que atrela ao seu escopo as normas ambientais,
contemplando todos os pilares essenciais de um programa bem estruturado e
capaz de trazer resultados concretos à organização, incluindo, precisamente:
(i) suporte da alta direção, (ii) mapeamento de riscos, (iii) criação de código
de condutas éticas, (iv) controles e protocolos internos, (v) treinamento e
comunicação dos colaboradores, (vi) criação de canais de denúncias, (vii)
investigações internas, (viii) due dilligence18, e (ix) auditoria e monitoramento19.
Observa-se, pois, que o programa de compliance ambiental não se reveste
simplesmente em um compilado de normas ambientais a serem cumpridas,
mas sim representa um mecanismo estritamente organizado que exige o
comprometimento de todos os colaboradores, desde a alta direção até o
funcionário terceirizado.

16.
17.
18.

19.

Benjamin, DJ. 23/10/2007, DJe 02/12/2009. Disponível em: https://scon.stj.jus.br. Acesso
em: 28 out. 2020.
Sobretudo, as tragédias ambientais ocorridas a partir do rompimento de barragens de rejeitos
de mineração, ambas no Estado de Minas Gerais, nos municípios de Mariana e Brumadinho,
nos anos de 2015 e 2019, respectivamente.
MENDES, Francisco Schertel; CARVALHO, Vinícius Marques de. Compliance: concorrência e
combate à corrupção. São Paulo: Trevisan Editora, 2017, p. 31.
O termo due dilligence pode ser compreendido como a realização de levantamento ou avaliação
prévia do histórico dos fornecedores, parceiros e terceirizados que venham prestar serviços à
organização, tendo em vista que estes podem ocasionar danos à imagem e responsabilizações
indiretas a ela.
Os nove pilares de um programa de compliance. Legal Ethics Compliance, São Paulo, 17 out. 2017.
Disponível em: https://lec.com.br/blog/os-9-pilares-de-um-programa-de-compliance/.
Acesso em 10 out. 2020.
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Para tanto, são mapeados previamente todos os objetivos e fragilidades
institucionais, tornando-os suficientemente transparentes, para então
capacitar os colaboradores de modo a cultivar internamente a importância do
cumprimento das normas ambientais, pois, diante da complexidade inerente
ao setor ambiental, a organização estratégica para o cumprimento das normas
é elemento substancial para se atingir a conformidade.
Analisando-se os diversos danos ambientais ocorridos nas últimas
décadas, é possível concluir que estes guardam causas similares e muito mais
atreladas à falta de controle prévio de riscos e comprometimento ético, do
que propriamente o descumprimento de normas ambientais, falhas estas que
poderiam ser evitadas mediante um programa de compliance ambiental efetivo,
evitando-se custos humanos, ambientais e financeiros inestimáveis.
As conhecidas tragédias de Chernobyl, Mariana e Brumadinho, por
exemplo, poderiam ter resultados expressivamente menores caso tivessem
sido aplicadas (efetivamente) ferramentas de compliance. Com efeito, a
implementação de três pilares na cultura organizacional das empresas
causadoras dos danos já seria suficiente para evitar ou ao menos mitigar os
danos catastróficos sofridos, a saber, o suporte da alta direção, controles e
protocolos internos e a criação de canais de denúncias.
Ademais, um programa de compliance ambiental bem estruturado e
efetivo é capaz de desestimular a prática de dumping ambiental20, que consiste
na instalação de empresas em países que possuem regras ambientais
menos rigorosas ou fiscalizações ineficientes, possibilitando a utilização de
instrumentos com tecnologia mais barata para diminuir os custos de produção
e maximizar os lucros. Referida prática ocorre no Brasil e em outros países
não-desenvolvidos que, ao não possuírem mecanismos capazes de promover
o correto controle de conformidade, sofrem com passivos ambientais que
jamais serão suficientemente reparados.
Todas estas experiências negativas, no entanto, têm servido para
demonstrar que o custo do non-compliance se revela muito superior ao “custo”
dispendido na implementação de programas de conformidade ambiental,
visto que na atual sociedade de risco21 e informação, as chances de incorrer
em desconformidades são enormes e as proporções negativas que a difusão
desta informação pode induzir no mercado e na mídia são incalculáveis.
Neste sentido, Flávia Marchesini aponta alguns dos prejuízos sofridos
por empresas que passaram por escândalos ambientais:
Paralisação de atividades, expulsão do ISE – Índice
20. Barral define dumping ambiental como a “tendência de transferência do parque produtivo das
indústrias poluidoras para países de menor grau de exigências ambientais e, portanto, menor
custo relativo à degradação do meio ambiente”. BARRAL, 2000, p. 33 apud LIMA, Patrícia
Nunes. Certificações Ambientais e comércio internacional. Disponível em: https://repositorio.ufsc.br.
Acesso em: 27 out. 2020.
21. BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2011.

ALEXANDRE BURMANN
PAULO DE BESSA ANTUNES

799

de Sustentabilidade Empresarial da BOVESPA, queda
do valor das ações, perda de mercados internacionais,
impactos imediatos no faturamento interno pelo “boicote”
de consumidores, perda do crédito em razão da due diligence
ambiental das instituições financeiras, reponsabilidade penal,
civil e administrativa com multas altíssimas, foram algumas
das experiências negativas vivenciadas por empresas e
acionistas após desastres/escândalos ambientais22.

O famoso axioma difundido por Paul McNulty não poderia ser mais
lúcido: “If you think compliance is expensive, try non-compliance”23, isto é, os “custos”
com os programas de compliance devem ser compreendidos como investimento
– de médio e longo prazo – uma vez que a ausência dele pode ocasionar custos
consideravelmente maiores, que vão desde as perdas econômico-financeiras
imediatas pelas represálias dos consumidores e investidores, perpassando
pelos custos com reparação dos passivos ambientais e sociais deixados, até
o árduo processo de transformação e tentativa de resgate reputacional da
empresa no mercado24.
Após consecutivas experiências traumáticas, tanto para as vítimas
quanto para as empresas, os ditos “compliance de papel” ou “compliance de
fachada”, ainda existentes, perdem cada vez mais espaço e dão lugar aos
programas de conformidade ambiental devidamente estruturados, na busca
de se alcançar resultados efetivos às instituições, tendo em vista, ainda, que
o mercado tem valorizado cada vez mais os compromissos ético-ambientais.

2.2 NOVA FASE PARA O COMPLIANCE AMBIENTAL:
AS PRESSÕES DO MERCADO E OS CRITÉRIOS ESG
(ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE)
Desde a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente
Humano, ocorrida em 1972, em Estocolmo (Suécia), foi introduzido na
ordem internacional o princípio do poluidor-pagador, basilar do direito
ambiental, o qual determina que o empreendedor deve arcar com todas as
22. MARCHESINI, Flávia de Sousa. Precisamos falar sobre compliance ambiental. Legal Ethics
Compliance, São Paulo, 3 abr. 2018. Disponível em: https://lec.com.br/blog/precisamos-falarsobre-compliance-ambiental/. Acesso em: 29 out. 2020.
23. “Se você acha que o compliance é caro, tente o não compliance” (tradução livre).
24. Olga Pontes, Chief Compliance Officer da Odebrecht, em palestra proferida no Insper, relatou a
experiência no árduo processo de transformação e conformidade da empresa após a Operação
Lava-Jato, tendo a mesma sofrido uma queda de receita bruta anual de 44 bilhões para 19 bilhões
de dólares entre 2015 e 2019, assim como teve redução de 182 mil para 35 mil colaboradores.
Ademais, com a celebração de acordos de colaboração e leniência houve o pagamento de mais
de U$ 3.5 bilhões em multas a órgãos governamentais no Brasil e no exterior. CAMARGO,
Agatha; COELHO, Marina; OGAWA, Rodrigo; PONTES, Olga. Compliance Odebrecht: a
experiência de gestão de crise. [S.I.]: Insper, 18 jun. 2020. 1 vídeo (1h25min45s) [Webinar].
Disponível em: https://www.youtube.com. Acesso em: 29 out. 2020.
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externalidades negativas que sua atividade venha causar, no sentido de se
evitar a internalização dos lucros e socialização dos prejuízos.
Por muitos anos, não era incomum que apenas as externalidades
negativas de maior contingência de risco eram verdadeiramente computadas
nos custos internos de uma organização, deixando-se à margem do acaso as
possibilidades mais remotas e aquelas que sequer eram estudadas.
É possível afirmar que nesta fase, em que a maximização do lucro era
o principal valor intrínseco da maioria das organizações, considerava-se mais
lucrativo deixar de cumprir normas e arcar posteriormente com as eventuais
responsabilizações do que agir com integridade e implementar medidas que
evitassem o evento danoso. É o que Nelson Rosenvald denomina de ilícito
lucrativo25.
Por esta razão, até muito recentemente, grande parte dos programas
de compliance ambiental nada mais eram do que práticas de greenwashing26
empresarial, configurando meros programas de fachada e inaptos a conferirem
os verdadeiros resultados de um programa de integridade efetivo, trazendo,
inclusive, grande descrédito acerca da real importância do compliance.
No entanto, após décadas de tentativas de tornar a sustentabilidade um
negócio economicamente viável, um novo panorama tem demonstrado que
o mercado internacional começou a valorizar mais concretamente a proteção
ambiental, ao ponto de conferir competitividade aos negócios que assumem
compromissos inerentes à salvaguarda socioambiental.
De acordo com Barbieri27, são fatores indutores de práticas ambientais
saudáveis pelas empresas: a regulamentação pública, as pressões exercidas
pela sociedade civil e as pressões de mercado.
Neste sentido, é possível afirmar que as novas tendências do
comércio internacional vêm sendo apontadas como fatores responsáveis
por impulsionar a adoção de melhores práticas ambientais pelas empresas,
representando um grande passo rumo a uma efetiva mudança de cultura em
benefício da sustentabilidade.
Já há alguns anos, as empresas que atuam no mercado internacional vêm
trabalhando em torno do tripé social, ambiental e de governança corporativa,
visando ao aprimoramento de suas práticas, até que, progressivamente, tais
fatores foram se tornando um critério relevante na tomada de decisão dos
investidores que operam no mercado de capitais.
25. ROSENVALD, Nelson. A responsabilidade civil pelo ilícito lucrativo. Salvador: Juspodivm, 2019.
26. Expressão que significa “maquiagem verde” ou “lavagem verde”. Ocorre quando uma
organização cria uma falsa aparência de sustentabilidade. INSTITUTO BRASILEIRO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. Mentira Verde: um guia para o consumidor não se deixar
enganar pela prática de greenwashing das empresas. São Paulo: Idec, 2019. Disponível em:
https://idec.org.br/greenwashing. Acesso em: 29 out. 2020.
27. BARBIERI, José Carlos. Competitividade internacional e normalização ambiental. Revista de
Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 32, n. 1, p. 57-71, jan./fev. 1998.
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Em janeiro de 2020, uma carta aberta do CEO da Black Rock28, Larry
Fink, afirmou categoricamente que a sociedade está adentrando em uma nova
era para a valorização dos negócios que envolvem o comprometimento com
metas ambientais, tendo ele assegurado aos investidores: “[...] a consciência
está mudando muito rapidamente, e acredito que estamos à beira de uma
mudança estrutural nas finanças”29.
Ainda em janeiro, o Fórum Econômico Mundial 2020, que ocorre
anualmente em Davos (Suíça), sugeriu um sistema mundial de prestação de
contas em torno das atividades econômicas que impactem o meio ambiente,
que deverá ser reportado pelas organizações públicas e privadas que aderirem
a medida.
Sob este cenário, os chamados “critérios ESG” ou “indicadores
ESG” (environmental, social and governance)30 têm figurado cada vez mais como
paradigma orientador dos investimentos globalmente, constituindo uma nova
etapa para o cenário das práticas em favor do meio ambiente, juntamente com
fatores sociais e de governança.
De acordo com Vinícios Laender31:
A combinação de indicadores ambientais, sociais e
econômicos vigorou durante duas décadas, oportunidade
em que empresas, organizações, governos e investidores
vinculavam os seus riscos econômicos basicamente aos
aspectos de contabilidade financeira. Recentemente,
nota-se uma evolução no significado e na abrangência do
aspecto econômico do tríplice indicador, que intitulado
“governança” passou a considerar em seu escopo
indicadores diversos, como forma de representação e
composição de conselhos de administração, questões
de gênero, práticas anticorrupção, ética nos negócios,
remuneração de executivos, direitos humanos e gestão de
fornecedores, dentre outras, formando o conceito de ESG
(Environmental, Social and Governance).

Deste modo, em face de demonstrações mais concretas de que o
mercado de capitais internacional já valoriza financeiramente as organizações
que atingem satisfatórios critérios ESG, verifica-se que este cenário define
28. Empresa norte-americana considerada atualmente a maior gestora de ativos no mundo.
29. FINK, Laurence D. Carta de Larry Fink aos CEOs – uma mudança estrutural nas finanças.
2020. Disponível em: https://www.blackrock.com/br/larry-fink-ceo-letter. Acesso em: 03
nov. 2020.
30. Ambiental, Social e Governança (tradução livre).
31. LAENDER, Vinícius Meireles. Os indicadores ESG (Environmental, Social and Governance)
divulgados por meio de relatos de sustentabilidade como paradigma atual para investimentos
financeiros em empresas e a sua regulação no Brasil e na União Europeia. ARAGÃO,
Alexandra; GARBACCIO, Grace Ladeira (orgs.). Compliance e Sustentabilidade: perspectivas
brasileira e portuguesa. Coimbra: Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade
de Coimbra, 2020, p. 66. Disponível em: https://www.uc.pt/fduc/ij/publicacoes/coloquios.
Acesso em: 05 nov. 2020.
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também uma nova era para os programas de compliance ambiental, superandose a fase conceitual e efetivando-os como verdadeiro instrumento jurídicoestratégico elaborado para alcançar as metas ambientais planejadas.
Ressalta-se, por fim, que esta nova fase na arena global revela que a
condição de compliant confere inúmeras oportunidades para uma organização,
ao passo que adquirem diferenciação e inserem o negócio em um verdadeiro
círculo virtuoso.

3 PERSPECTIVAS E REFLEXÕES EM TORNO DO CRESCIMENTO
DO COMPLIANCE AMBIENTAL NO BRASIL
Como já demonstrado anteriormente, o comprometimento com
as práticas sustentáveis atingiu um novo patamar interpretativo após os
sucessivos episódios non-compliance em todo o mundo: as organizações que
demonstram estar em conformidade conferem segurança aos stakeholders.
Em virtude disso, as instituições que implementam programas de
compliance ambiental demonstram transversalmente que são empresas sólidas,
organizadas, transparentes e resilientes contra riscos associados, conferindo
maior credibilidade ao assegurar que oferecem medidas concretas para evitar
a ocorrência de danos ambientais.
Acredita-se que esta crescente conscientização sobre a importância
da efetivação de práticas ambientalmente responsáveis atingiu um nível de
maturidade diferente do que se tinha antes32, pois, agora, o mercado demonstra
estar verdadeiramente pronto para motivar as organizações a investirem cada
vez mais em mecanismos e tecnologias aptas a diminuir os impactos negativos
sobre o meio ambiente.
Em face desta nova tendência do mercado internacional, que tem
valorizado as atividades econômicas que possuem desempenho para além do
econômico, avaliando também seus desempenhos em razão da quantidade
de floresta preservada, da quantidade de energia poupada, da destinação
adequada dos resíduos, dentre outros fatores, vislumbra-se, de fato, que é um
novo momento para o desenvolvimento sustentável e todos os mecanismos
adjacentes que trabalham no sentido de promovê-lo.
Citando Max Weber, Alexandre Aragão33 afirma que: “[...] não é o
Direito, mas o mercado que cria os seus próprios meios de comunicação, que
32. De fato, muito se reclamava no tocante ao cumprimento de metas ambientais, mas o mercado
– tanto investidores quanto consumidores – não conferia a devida contrapartida para
valorizar e impulsionar as organizações que dispendiam grande esforço e investimento para o
atingimento de padrões sustentáveis. Isso gerava instintivamente a visão de que somente era
possível fazer o mínimo pelo meio ambiente, em face dos altos custos que não se mostravam
economicamente sustentáveis.
33. ARAGÃO, Alexandre Santos de. O conceito jurídico de regulação da economia. Revista de
Direito Administrativo & Constitucional, Curitiba, ano 2, n. 6, 2001, p. 61.
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são protegidos e aplicados pelo Estado”, sugerindo que os fenômenos do
mercado é que dão azo à criação técnico-jurídica em torno de determinado
tema, demonstrando, pois, o porquê de o mercado representar tão
preponderante fator para a efetividade da aplicação do direito.
Nesta vertente, destaca-se que o mercado internacional pede por
maior conformidade ambiental em todos os países, logo, o crescimento
dos programas de compliance ganha enorme espaço no mundo e também no
Brasil, o que demanda algumas reflexões sobre o desenvolvimento normativo
nacional em torno deste instrumento.

3.1 PROPOSTA DE REGULAMENTAÇÃO PARA O
COMPLIANCE AMBIENTAL NO BRASIL: PROJETO DE LEI
Nº 5.442/2019
Com efeito, apesar do enfrentamento de uma crise ambiental
global não ser um tema recente no Brasil, foram as tragédias de Mariana e
Brumadinho que despertaram o parlamento brasileiro para a necessidade de
regulamentação do compliance ambiental nas organizações.
Referidos eventos trouxeram à tona a noção de que diversas
companhias de grande porte ainda cometem falhas organizacionais graves
em torno de padrões mínimos de segurança e proteção do meio ambiente, os
quais, somados às limitações e ineficiência dos órgãos ambientais (recursos
humanos, tecnológicos e estruturais), seguem despercebidos sem a devida
fiscalização sobre o cumprimento das normas.
Deste modo, o Projeto de Lei nº 5.442/201934, que propõe regulamentar
os programas de compliance do Brasil, representa um incentivo crucial para o seu
fomento, alinhando o país com a tendência mundial, bem como reforçando
as próprias diretrizes ambientais nacionais de promoção de mecanismos de
prevenção e cooperação, preconizados na Constituição Federal Brasileira.
De acordo com o projeto, a lei irá regulamentar os programas de
conformidade ambiental no âmbito das pessoas jurídicas que explorem
atividade econômica potencialmente lesiva ao meio ambiente, considerando
obrigatória sua implementação no âmbito das empresas públicas e das
sociedades de economia mista e voluntária no tocante às empresas privadas.
A proposta utiliza como parâmetro as previsões contidas no
Decreto Federal nº 8.420/2015 (regulamentador da Lei Anticorrupção).
Entre diversas medidas, determina que, diante da imposição de sanções
penais e administrativas por inconformidades, a existência de programa de
34. BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 5.442/2019. Regulamenta os programas de
conformidade ambiental e dá outras disposições. Disponível em: https://www.camara.leg.br.
Acesso em 15 nov. 2020.
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conformidade ambiental efetivo será levada em consideração para a atenuação
das penalidades.
Ademais, para combater a implementação de meros programas de
fachada, o projeto caracteriza expressamente quais são as diretrizes que
um programa de conformidade ambiental precisa ter para ser considerado
efetivo, dentre as quais: comprometimento da alta direção da pessoa jurídica,
treinamentos periódicos, análise periódica de riscos, procedimentos que
assegurem a pronta interrupção de irregularidades ou infrações.
Observa-se, pois, que a referida regulamentação vem preencher uma
lacuna de grande relevância para a melhoria da conformidade ambiental
brasileira, qual seja: a orientação sobre o padrão de organização interna
que uma empresa precisa ter para ser capaz de atingir níveis satisfatórios de
conformidade.
Por mais que, em um primeiro momento, as regras propostas no
projeto de lei demonstrem-se obrigatórias somente para pessoas jurídicas de
direito público, as mesmas servirão como standards para todas as organizações
privadas que possuam interesse em melhorar seus resultados ambientais, o
que se revela muito promissor pois demonstra uma estratégia regulatória
complementar à das normas de comando e controle.
Por fim, cabe ressaltar que o projeto prevê a avaliação periódica da
efetividade do programa de conformidade ambiental, a ser realizada por
autoridade certificadora independente, bem como, prevê que poderá ocorrer
a fiscalização da avaliação realizada pela entidade certificadora, caso haja
denúncia fundamentada ou sorteio público, que levará em consideração
critérios de risco e de magnitude do empreendimento.
Tais medidas reforçam a preocupação com um ponto de extrema
relevância que precisa ser melhorado na performance ambiental brasileira,
qual seja, a necessidade de instrumentos que assegurem não só o controle
prévio das atividades poluidoras, mas também o controle posterior, com
mecanismos capazes de conferir maior eficiência no cumprimento das
normas ambientais ao longo dos anos.
Deste modo, com a aprovação do projeto em análise, certamente a
adoção dos programas de compliance ambiental expandirão no Brasil, posto
que a regulamentação jurídica é fator essencial para o desenvolvimento
deste instrumento, que representa fruto dos anseios sociais, ambientais e
mercadológicos no plano internacional.
Encerra-se, portanto, com a afirmação idealizada por Alexandre
Aragão, no sentido de que o mercado é uma decorrência natural e espontânea
do dinamismo social, mas também se configura como uma criação jurídica,
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visto que apenas conseguirá se desenvolver caso existam os veículos e as
garantias jurídicas necessárias35.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em resposta ao reconhecimento do risco de desmonte reputacional
e financeiro que a falta de comprometimento com normas ambientais é
capaz de acarretar, bem como diante da exigência de novos atores do cenário
internacional pela obediência aos critérios ESG, os instrumentos de compliance
ambiental assumem um novo patamar de relevância perante as organizações
em todo o mundo.
Tendo em vista que a condição efetiva de conformidade não é uma
tarefa de fácil resultado, este mecanismo, antes considerado um custo
adicional, é interpretado atualmente como investimento essencial para as
organizações que possuem atividades econômicas em torno da utilização de
recursos naturais, posto que a condição de compliant reflete na valorização e
confiabilidade do negócio perante os stakeholders.
Sob esta ótica, foi possível concluir que, de fato, o compliance ambiental
é um instrumento jurídico-estratégico capaz de viabilizar o atingimento dos
compromissos ambientais planejados em torno das metas cada vez mais
exigentes do mercado internacional, posto que a metodologia implementada
pelos programas revela extrema eficácia, se cumpridos efetivamente.
Reconhece-se, por fim, que os esforços para a regulamentação dos
programas de conformidade ambiental, por meio do Projeto de Lei nº
5.442/2019, são, além de salutares, fundamentais para o desenvolvimento
deste mecanismo no sistema regulatório ambiental brasileiro.
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CAPÍTULO
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A utilidade pública nos processos de
intervenção ambiental
RICARDO CARNEIRO
THÁBATA LUANDA DOS SANTOS E SILVA

INTRODUÇÃO
A utilidade pública se caracteriza pelo benefício, ou mesmo vantagem
que se possa obter de determinado bem, em proveito da satisfação de uma
necessidade coletiva e sua aplicação remonta, inicialmente, da relação com a
garantia à propriedade, considerando que, historicamente, as Constituições
brasileiras traziam, ao menos desde 1926, a previsão de desapropriação por
utilidade pública.
No âmbito das regras que norteiam a proteção ao meio ambiente,
o instituto é abordado sobre um viés mais sensível, na medida em que, ao
justificar o afastamento de proteção especial de que são dotadas espécies de
vegetação ou espaços protegidos, entra em confronto com outro interesse
coletivo (e não com um interesse privado, como no caso da desapropriação)
- precisamente, o resguardo do meio ambiente ecologicamente equilibrado.
No presente artigo, aborda-se a utilidade pública nos processos de
intervenção ambiental como uma exceção da exceção, a qual merece, por
isso, tratamento próprio e, não por outro motivo, enseja análises específicas,
que representam desafios para os intérpretes do Direito Ambiental.

1 UTILIDADE PÚBLICA: CONCEITO, RELAÇÃO COM O
DIREITO À PROPRIEDADE E REFLEXOS GERAIS SOBRE O
DIREITO AMBIENTAL
É já assente no direito brasileiro o conceito de utilidade pública em
sua relação com o direito à propriedade, estando o instituto expressamente
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consignado nos textos constitucionais pátrios, ao menos desde a Emenda
Constitucional de 03.09.1926, que alterou a Constituição da República dos
Estados Unidos do Brasil, de 24.02.1891.
Com efeito, todas as Constituições editadas no Brasil a partir de
então trouxeram a garantia do direito à propriedade, o qual, se no primeiro
momento1 poderia ser exercido em sua plenitude - sendo a única exceção
precisamente a desapropriação por necessidade ou utilidade pública -,
passou, posteriormente2, a ser condicionado, também, à obrigação de que o
proprietário a utilizasse de acordo com interesse social ou coletivo.
Nesse sentido, prevendo a Constituição da República de 1934 que a
desapropriação por necessidade ou utilidade pública se efetivaria “nos termos
da lei”, a edição do Decreto-Lei nº 3.365, de 21.06.1941, ocorreu com o
objetivo não apenas de regular o procedimento mediante o qual transcorreria
a desapropriação, como ainda de estabelecer quais os casos poderiam ser
enquadrados como de utilidade pública - vindo, então, a fixar o seguinte rol:
Art. 5o Consideram-se casos de utilidade pública:
a) a segurança nacional;
b) a defesa do Estado;
c) o socorro público em caso de calamidade;
d) a salubridade pública;
e) a criação e melhoramento de centros de população, seu
abastecimento regular de meios de subsistência;
f) o aproveitamento industrial das minas e das jazidas
minerais, das águas e da energia hidráulica;
g) a assistência pública, as obras de higiene e decoração,
casas de saúde, clínicas, estações de clima e fontes
medicinais;
1.

2.

“Art.72 – A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no paiz a inviolabilidade dos
direitos concernentes á liberdade, á segurança individual e á propriedade, nos termos seguintes: (Redação dada
pela Emenda Constitucional de 3 de setembro de 1926) (...)
§ 17. O direito de propriedade mantem-se em toda a sua plenitude, salvo a desapropriação por necessidade,
ou utilidade pública, mediante indemnização prévia. (Redação dada pela Emenda Constitucional de 3 de
setembro de 1926)”. BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS
DO BRASIL (De 24 de Fevereiro de 1891) – Emenda Constitucional de 3 de setembro de
1926. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm.
Acesso em 21 nov. 2020.
Art 113 – A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos
direitos concernentes à liberdade, à subsistência, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
17) É garantido o direito de propriedade, que não poderá ser exercido contra o interesse social ou coletivo,
na forma que a lei determinar. A desapropriação por necessidade ou utilidade pública far-se-á nos termos
da lei, mediante prévia e justa indenização. Em caso de perigo iminente, como guerra ou comoção intestina,
poderão as autoridades competentes usar da propriedade particular até onde o bem público o exija, ressalvado
o direito à indenização ulterior.” BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS
UNIDOS DO BRASIL (De 16 de Julho de 1934). Disponível em http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm. Acesso em 21 nov. 2020.
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h) a exploração ou a conservação dos serviços públicos;
i) a abertura, conservação e melhoramento de vias ou
logradouros públicos; a execução de planos de urbanização;
o parcelamento do solo, com ou sem edificação, para
sua melhor utilização econômica, higiênica ou estética; a
construção ou ampliação de distritos industriais;
j) o funcionamento dos meios de transporte coletivo;
k) a preservação e conservação dos monumentos históricos
e artísticos, isolados ou integrados em conjuntos urbanos
ou rurais, bem como as medidas necessárias a manter-lhes
e realçar-lhes os aspectos mais valiosos ou característicos
e, ainda, a proteção de paisagens e locais particularmente
dotados pela natureza;
l) a preservação e a conservação adequada de arquivos,
documentos e outros bens moveis de valor histórico ou
artístico;
m) a construção de edifícios públicos, monumentos
comemorativos e cemitérios;
n) a criação de estádios, aeródromos ou campos de pouso
para aeronaves;
o) a reedição ou divulgação de obra ou invento de natureza
científica, artística ou literária;
p) os demais casos previstos por leis especiais.

Verifica-se ter sido prevista listagem relativamente extensa sobre o que
pode ser considerado utilidade pública para fins de desapropriação, a qual
sequer é taxativa, deixando-se em aberto a possibilidade de integração por
outros casos, previstos por leis especiais.
Nem poderia ser diferente, uma vez que a definição de utilidade pública,
ao decorrer necessariamente da variação daquilo que possa ser considerado
útil, deve ser bastante fluida, a fim de que se permita englobar tudo aquilo que
em determinado momento possa ser proveitoso para a coletividade.
Neste contexto, importante trazer a lição de De Plácido e Silva3 sobre
o conceito de utilidade pública:
O sentido de utilidade não se modifica porque saia da órbita
privada a venha a atingir o domínio público.
Assim, sem fugir ao conceito comum, a utilidade pública
é igualmente o interesse, o proveito, a vantagem, que se
possam tirar das coisas para satisfazer uma necessidade
coletiva, ou em bem de todos. É assim, pública porque vem
satisfazer uma necessidade de ordem pública, ou se impõe
por um interesse coletivo.
Em princípio, a condição de utilidade pública é declarada,
3.

SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Forense. 9ª ed., p. 448.
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ou reconhecida, pelos poderes públicos, em face da própria
necessidade, ou da situação de necessidade, em que se
encontrem as coisas. E, nesta condição, não somente
se colocam as obras públicas, os empreendimentos e os
serviços, que possam contribuir para a segurança, o bemestar, moral, intelectual e material da coletividade, para
a prosperidade comum, como as próprias instituições
de ordem privada, que se organizem com intenções, ou
objetivos, havidos por úteis a todos.
A declaração de utilidade pública, com que se possam
afetar as coisas, assenta no preceito constitucional, em que
se dispõe ser “o uso da propriedade condicionado ao bemestar social” (art. 147). O bem-estar social, ou o interesse da
coletividade, assim, estabelece a qualidade de pública, a fim
de que, em face da necessidade imposta por esse interesse,
ou por esse bem-estar, se atribua à utilidade este aspecto
dominador.
Quando a utilidade pública está ligada à utilidade privada,
justifica a expropriação, a fim de que se dê à coisa o destino
e o uso que convém ao interesse coletivo.
Nestas circunstâncias, decretada a utilidade pública, é
autorizada a expropriação, conforme se determinar em lei
apropriada. Segundo a regra, a propriedade particular se
desapropria por necessidade, ou por utilidade pública (Cód.
Civil. art. 590).
E, segundo especificação do Cód. Civil, artigo 590, § 2º são
casos de utilidade pública:
1. A fundação de povoações e de estabelecimentos de
assistência, educação ou instrução pública.
2. A abertura, alargamento ou prolongamento de ruas,
praças, canais, estradas de ferro, e, em geral, quaisquer vias
públicas.
3. A construção de obras, ou estabelecimentos destinados
ao bem geral de uma localidade, sua decoração e higiene.
4. A exploração de minas.

Cumpre notar que a noção de utilidade pública relacionada ao direito à
propriedade abrangeu, desde sempre, questões que, hoje, sabem-se diretamente
afetas ao direito ambiental, como o são, por exemplo, o aproveitamento
industrial das minas e das jazidas minerais, das águas e da energia hidráulica,
objeto da alínea “f ” do art. 5º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, o que deixa
antever a íntima relação existente entre as matérias.
E, de fato, o instituto da utilidade pública também é aplicado no âmbito
do direito ambiental. Todavia, se na esfera do direito à propriedade a utilidade
pública leva à perda de domínio que o proprietário detinha sobre o bem,
quando se trata da proteção ao meio ambiente o efeito é justamente o oposto:
permite-se, diante da constatação da utilidade pública de uma determinada
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atividade ou empreendimento, que o proprietário, ou aquele que detenha o
direito sobre a utilização da área, realize as intervenções que até então lhe
eram defesas.
Com efeito, na esfera da proteção ao meio ambiente, a utilidade
pública revela-se um mecanismo que torna toleráveis ações que, em regra,
são vedadas no ordenamento, mas que, diante do enquadramento em uma
situação específica, devem ser admitidas, ante a configuração de interesse
coletivo.
Em ambos os casos - tanto no que concerne ao tratamento em relação
ao direito à propriedade, quanto no âmbito do resguardo ao meio ambiente
-, a utilidade pública anuncia a necessidade de que, no duelo valorativo entre
dois bens juridicamente protegidos, prevaleça a vontade do agente, cuja ação
ou atividade tenha sido reconhecida como relacionada à conveniência e
interesse público - ou seja, que, de algum modo, ainda que de maneira reflexa
e indireta, reverta-se em benefício geral.
Contudo, como adiantado, a aplicação da utilidade pública a cada uma
das hipóteses parte de pressupostos diversos.
Explica-se: do ponto de vista da garantia do direito à propriedade, a
utilidade pública mostra-se como uma restrição do uso que o proprietário
(privado ou público) daria ao seu bem. Notadamente, após a declaração de
utilidade pública e o encerramento do processo de desapropriação, restará
finalizado o domínio que o até então proprietário detinha sobre a coisa.
Tal perda do domínio, por sua vez, justifica-se em razão do atendimento
a um interesse coletivo, que deverá ser constatado pelo ente que promoverá
a desapropriação por utilidade pública no caso concreto, de acordo com uma
das hipóteses previstas em lei.
Por outro lado, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
por si só, e nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República
Federativa do Brasil, de 05.10.1988, também se trata de direito coletivo,
impondo, a seu turno, restrições específicas ao direito à propriedade, como
o são as limitações administrativas4 relacionadas às Áreas de Preservação
Permanente - APPs, áreas de Reserva Legal, e outros espaços especialmente
protegidos.
Neste contexto, a utilidade pública vem estabelecer uma exceção
à exceção: a garantia geral seria, num primeiro momento, a do direito à
propriedade; este deve ser mitigado pela proteção ao meio ambiente, o qual
4.

“Resta evidente que as limitações administrativas devem ser encaradas como decorrência
do exercício do poder de polícia afeito à Administração Pública. É, portanto, o poder de
polícia administrativa que norteia a imposição de restrições aos direitos individuais do cidadão,
tendo em vista a necessidade de proteção de um interesse da coletividade”. Cf. DANTAS,
Marcelo Buzaglo. A proteção jurídico-legal das Áreas de Preservação Permanentes (APPS).
BENJAMIM, Antônio Herman (Org.). A proteção jurídica das florestas tropicais, Anais do 3º
Congresso Internacional de Direito Ambiental. São Paulo: IMESP, v. II, 1999, p. 212-213.
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impõe limitações administrativas ao uso que o proprietário poderá dar a
determinadas áreas; e a utilidade pública, aplicada em seu aspecto relacionado
especificamente ao direito ambiental, vem a ser uma ressalva à proteção ao
meio ambiente, por se entender que, nos casos específicos em que se aplica,
há um interesse coletivo que deve prevalecer ao resguardo ambiental.
Com efeito, ao se abordar a utilidade pública em sua relação com o
direito ambiental, verifica-se o embate entre dois interesses públicos - de um
lado, a proteção ao meio ambiente e, de outro, as hipóteses em que essa
proteção deve ser mitigada para permitir que um interesse que, ainda que
possua viés público, não deixa de ser individual, prevaleça.
Este fato, por si só, fez que, quando da classificação dos casos de
utilidade pública no âmbito do direito ambiental, o legislador adotasse uma
postura mais restrita que aquela que compôs, em 1941, o rol da utilidade
pública relacionada à desapropriação, conforme se verá na sequência.

2 DAS HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA DA UTILIDADE PÚBLICA
EM MATÉRIA AMBIENTAL: VEGETAÇÃO ESPECIALMENTE
PROTEGIDA E ÁREAS DE USO RESTRITO
Como visto, a abordagem da utilidade pública no direito ambiental tem
sua relação mais direta precisamente com a intervenção sobre a vegetação
especialmente protegida, ou a intervenção realizada em áreas sobre as quais
recaia alguma limitação administrativa.
Quanto a este ponto, importa observar que o termo intervenção, no
vernáculo, enquanto representativo do ato ou efeito de intervir, reflete a ação
de “interferir em algo com o intuito de influenciar o seu desenvolvimento”5.
Neste contexto, entende-se por intervenção ambiental, em sentido amplo,
qualquer atividade modificadora do meio ambiente. De maneira restrita,
porém, o termo é utilizado para fazer referência a aspectos específicos em
matéria de direito ambiental, relacionados à atuação sobre a cobertura vegetal
- nativa ou exótica -, ou sobre área de uso restrito - ou seja, aquela sobre a
qual recaia algum tipo de limitação administrativa -, ainda que não implique
supressão de vegetação6.
Nesse sentido, cumpre tecer considerações sobre ambas as hipóteses
sobre as quais incide a aplicação da utilidade pública.
5.
6.

MICHAELIS. Dicionário Michaelis da Língua Portuguesa. Disponível em: https://michaelis.uol.
com.br Acesso em: 20 nov. 2020.
Conforme definição utilizada, por exemplo, no Decreto Estadual nº 47.749, de 11.11.2019, do
Estado de Minas Gerais, o qual, ao dispor sobre os processos de autorização para intervenção
ambiental e sobre a produção florestal, determina: “Art. 2º – Para efeitos deste decreto
considera-se: (...) X – intervenção ambiental: qualquer intervenção sobre a cobertura vegetal
nativa ou sobre área de uso restrito, ainda que não implique em supressão de vegetação”.
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Destarte, o § 1º do art. 225, da Constituição da República de 1988,
prevê, em seu inciso VII, que incumbe ao Poder Público a proteção da flora,
“vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função
ecológica, provoquem a extinção de espécies”7.
Ao assim fazer, segundo anota Edis Milaré8, o legislador constitucional
colocou as florestas, as matas ciliares, os cerrados, o manguezal e quaisquer
formas de vegetação sob a proteção constitucional.
Segue o eminente autor afirmando:
A Constituição da República de 1988 estabelece que a
preservação das florestas e da flora é de competência
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, e prevê a competência concorrente da União,
dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre
florestas. Aos Municípios, nessa matéria, cabe suplementar
a legislação federal e a estadual no que couber.
Mais adiante, no capítulo sobre o meio ambiente, prevê
que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado — incluída aqui a flora como elemento natural
— bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade
de vida. E determina que incumbe ao Poder Público
proteger a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que
coloca em risco sua função ecológica.
Como se verifica, a Constituição, ao tratar da matéria,
preferiu referir-se a flora, utilizando-se uma punica vez
da palavra floresta, no caso específico da competência
concorrente. Isso porque a flora, como visto, é coletivo
que se refere ao conjunto das espécies vegetais do País,
incluindo as florestas, os cerrados, capoeiras, matas ciliares,
mangues, restingas, etc. Assim, a Lei Maior, ao usar o
coletivo flora, visa à tutela ampla desses elementos naturais.
A par disso, a Constituição tratou de certas florestas e vegetações de
modo diferenciado, dada a sua condição de integrantes de ecossistemas
de riquíssima e rara biodiversidade. E o caso da Floresta Amazônica
e da Mata Atlântica, que foram erigidas em patrimônio nacional,
podendo ser utilizadas e exploradas na forma da leo. Ademais, estão
sob regime especial as florestas e formas de vegetação integrantes de
espaços territorialmente protegidos criados mediante lei. 9 (grifamos)

7.
8.
9.

BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm Acesso
em: 04 mar. 2021.
MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente: a gestão Ambiental em foco: doutrina, jurisprudência,
glossário. 7ª ed, revista, atualizada e reformulada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.
207.
MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente: a gestão Ambiental em foco: doutrina, jurisprudência,
glossário. 7ª ed, revista, atualizada e reformulada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.
296.
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De fato, afora a proteção estabelecida de maneira ampla às diferentes
formas de vegetação, formações florestais existem que são dotadas de especial
resguardo, sobre as quais restrições características - e em relação às quais, por
conseguinte, eventual intervenção deverá obedecer a critérios específicos.
Neste contexto, registre-se que, a nível federal, a Lei nº 11.428, de
22.12.2006, ao dispor sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do
Bioma Mata Atlântica, representa inegável estreitamento nas regras de uso
relativas à cobertura florística inserida nos domínios da Mata Atlântica.
Todavia, aludida Lei não foi a tanto de conferir, a este ecossistema protegido,
uma abordagem restritiva absoluta, podendo a vegetação nele existente ser
suprimida, ainda que em situações excepcionais, o que se restringe às hipóteses
definidas como de utilidade pública ou de interesse social, quando não houver
alternativa técnica e locacional à atividade proposta, e à vista da apresentação
de medidas compensatórias adequadas.
Em suma, tais fragmentos florestais são, em regra, insusceptíveis de
utilização, ressalvadas as circunstâncias em que, verificados os requisitos legais
acima descritos, o órgão ambiental estadual competente possa, com fulcro no
interesse público devidamente caracterizado e motivado em procedimento
administrativo próprio, autorizar o desmate e a consequente intervenção nos
locais por eles abrangidos.
Por sua vez, a Lei Federal nº 12.651, de 25.05.2012, que institui o
Código Florestal Brasileiro, traz disposições acerca da Amazônia Legal10
“áreas de pantanal11 e Zona Costeira12, também prevendo, ainda que de forma
reflexa13, as circunstâncias em que o resguardo da vegetação de tais espaços
poderá ser mitigado, mediante a comprovação de que a intervenção tem fins
de utilidade pública.
Adicionalmente, são diversos os diplomas que, ainda no âmbito federal,
visam proteger determinadas espécies vegetais especialmente ameaçadas,
10. “Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
I - Amazônia Legal: os Estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato
Grosso e as regiões situadas ao norte do paralelo 13º S, dos Estados de Tocantins e Goiás, e ao
oeste do meridiano de 44º W, do Estado do Maranhão”.
11. “Art. 10. Nos pantanais e planícies pantaneiras, é permitida a exploração ecologicamente
sustentável, devendo-se considerar as recomendações técnicas dos órgãos oficiais de pesquisa,
ficando novas supressões de vegetação nativa para uso alternativo do solo condicionadas à
autorização do órgão estadual do meio ambiente, com base nas recomendações mencionadas
neste artigo.”
12. “Art. 11-A. A Zona Costeira é patrimônio nacional, nos termos do § 4º do art. 225 da
Constituição Federal, devendo sua ocupação e exploração dar-se de modo ecologicamente
sustentável.”
13. Conforme art. 10 da Lei nº 12.651/2012, acima transcrito. De fato, o Código Florestal não
traz disposições específicas sobre proteção à vegetação da Serra do Mar, o Pantanal MatoGrossense e a Zona Costeira, mas o faz de forma reflexa, ao incluir a vegetação de tais áreas no
conceito dos espaços sobre os quais recaem limitações administrativas, conforme se verificará
no item subsequente.

ALEXANDRE BURMANN
PAULO DE BESSA ANTUNES

817

como é o caso do Decreto nº 5.975, de 30.11.2006, que impede a supressão,
para fins madeireiros, da castanheira e da seringueira, em florestas naturais,
primitivas ou regeneradas, e do Decreto nº 4.722, de 05.06.2003, o qual, em
seu art. 3º, conforme redação dada pelo Decreto nº 6.472, de 05.06.2008,
proíbe o corte da espécie mogno, inclusive em áreas nas quais seja autorizada
a supressão de vegetação.
Outrossim, usando da atribuição que lhes confere o art. 24, inciso VI14
da Constituição da República de 1988, os Estados também estabelecem regras
sobre vegetação especialmente protegida, por vezes regulando, de forma
geral, a proteção de todo um bioma15, e por outras, fixando, para espécies
específicas16, a proibição de corte.
A maioria dos diplomas normativos em referência tem em comum
o estabelecimento de exceção à regra de proibição da corte ou intervenção
na vegetação, precisamente em casos de empreendimentos ou atividades de
utilidade pública17, os quais, em geral, deverão ser caracterizados mediante
procedimento administrativo próprio.
Por outro lado, afora a proteção incidente sobre a vegetação em si,
merece relevo as regras atinentes às áreas cujo uso é considerado restrito
em razão das limitações administrativas impostas à propriedade. Acerca deste
instituto, registre-se que a própria legislação civil traz a ideia da existência
de regras que delimitam e restringem o exercício do direito à propriedade,
conforme se depreende do art. 1.228, caput e §1º, da Lei Federal nº 10.406, de
10.01.2002 – Código Civil:
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e
dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem
quer que injustamente a possua ou detenha.
§1º - O direito de propriedade deve ser exercido em
consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e
de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em
lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico
e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar
e das águas. (grifamos)
14. “Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
(...)
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos
naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição”.
15. É o que se vê, por exemplo, com a Lei nº 13.550, de 02.06.2009, que dispõe sobre a utilização
e proteção da vegetação nativa do Bioma Cerrado no Estado de São Paulo.
16. A título de exemplo, tem-se, no Estado de Minas Gerais, a Lei nº 9.743, de 15.12.1988, declara
de interesse comum, de preservação permanente e imune de corte, o ipê-amarelo; a Lei nº
10.883, de 02.10.1992, que declara de preservação permanente, de interesse comum e imune
de corte, também no Estado de Minas Gerais, o pequizeiro (caryocar brasiliense), e a Lei nº
13.635, de 12.07.2000, que declara o buriti de interesse comum e imune de corte.
17. As exceções também se dão mediante a verificação de atividades ou empreendimentos de
interesse social, o que, no entanto, não é objeto do presente artigo.
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Neste contexto, Hely Lopes Meirelles18 ensina:
A limitação administrativa é uma das formas pelas quais
o Estado, no uso de sua Soberania interna, intervém na
propriedade e nas atividades particulares. Seu conceito
doutrinário é tido como “toda imposição geral, gratuita,
unilateral de ordem pública condicionadora do exercício
de direitos ou atividades particulares às exigências do bemestar social.

Por sua vez, Rogério da Cruz Caradori19, sobre a lição de Meirelles,
destaca:
Dissecando o conceito acima exposto, obtemos de antemão
a ideia de intervenção na propriedade com a finalidade
de garantia de direitos da coletividade, o que se afina por
completo com o Direito Ambiental. Outras características
são: (a) generalidade, ou seja, a imposição do Estado sobre
todos, erga omnes; (b) gratuidade, não cabendo indenização
do Estado ao particular que tiver a limitação definida para
sua propriedade, uma vez que é imposição geral, se fosse
individual caberia justa indenização; e (c) unilateralidade:
a relação do ato jurídico é unilateral, ou seja, há apenas a
imposição do Estado ao particular, devendo esse apenas
respeitá-la, não cabendo ao Estado a contrário sensu
nenhum dever.

Neste contexto, registre-se que o então Código Florestal brasileiro,
instituído pela Lei nº 4.771, de 15.09.1965, em seu art. 1º, caput, já delineava
com maior precisão a ideia das limitações administrativas incidentes sobre o
direito à propriedade, conforme foi reproduzido pelo art. 2º da Lei Federal
nº 12.651/2012, atualmente em vigor - o qual, inclusive, determina, em seu
§1º que as medidas adotadas em desconformidade com a referida lei serão
consideradas uso irregular da propriedade:
Art. 2º As florestas existentes no território nacional e
as demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de
utilidade às terras que revestem, são bens de interesse
comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os

direitos de propriedade com as limitações que a legislação em
geral e especialmente esta Lei estabelecem.
§ 1º Na utilização e exploração da vegetação, as ações
ou omissões contrárias às disposições desta Lei são
consideradas uso irregular da propriedade, aplicando-se o
procedimento sumário previsto no inciso II do art. 275 da
Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil, sem prejuízo da responsabilidade civil, nos termos do
18. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 537.
19. CARADORI, Rogério da Cruz. O Código Florestal e a legislação extravagante: A teoria e a prática da
proteção florestal. São Paulo: Atlas, 2009, p. 70.
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§ 1º do art. 14 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e
das sanções administrativas, civis e penais. (grifamos)

Acerca das limitações administrativas sobre a propriedade, decorrentes
dos diplomas que versam sobre a proteção da flora, Rogério da Cruz Caradori20
registra:
Temos então com a instituição de Áreas de Preservação
Permanente (APP) a existência, assim como na Reserva
Legal, de uma limitação administrativa, uma vez que a
definição de tais áreas, seja por força prévia de lei ou
declaradas pelo Poder Estatal, criará empecilhos ao
particular inutilizando-a para seu uso livre e pleno.

Tema controverso é a forma de fixação das limitações administrativas,
havendo autores que defendam que “apenas lei formal (aprovada pelo
Legislativo) impor restrições ao exercício da propriedade, sob pena de
ilegalidade, além de inconstitucionalidade, por ofensa ao art. 5º, II, da
Constituição Federal”21.
Nesse sentido, foi sempre objeto de intenso debate a validade das
Resoluções nº 302 e 303, ambas de 20.03.2002, editadas pelo Conselho
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA com o objetivo de regulamentar
os conceitos atinentes a limites e definições das Áreas de Preservação
Permanente - APPs.
Entre outras razões, a controvérsia se deu precisamente porque
referidas Resoluções não se tratavam de lei formal, sendo certo que o
CONAMA, conquanto em exercício da competência que lhe atribui o art. 8º,
incisos VI e VII da Lei Federal nº 6.938, de 198122, não poderia, em qualquer
hipótese, alargar ou estabelecer definições outras que não aquelas decorrentes
das disposições do texto legal.
A discussão não foi superada com a edição do Código Florestal de
2012 - tendo, ao contrário, ganhado novos realces, na medida em que a Lei
Federal nº 12.651/2012, ao tratar de modo substancialmente distinto das

20. CARADORI, Rogério da Cruz. O Código Florestal e a legislação extravagante: A teoria e a prática da
proteção florestal. São Paulo: Atlas, 2009, p. 69.
21. MUKAI, Toshio. O Novo Código Florestal. Anotações à Lei n.º 12.651, de 25 de maio de 2012,
com as alterações da Lei n.º 12.727, de 17 de outubro de 2012. Rio de Janeiro: Forense, 2013,
p. 14.
22. “Art. 8º Compete ao CONAMA:
(...)
VI - estabelecer, privativamente, normas e padrões nacionais de controle da poluição por
veículos automotores, aeronaves e embarcações, mediante audiência dos Ministérios
competentes;
VII - estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade
do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os
hídricos”. BRASIL. LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981. Disponível em http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm. Acesso em 22 nov.2020.
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definições de áreas de preservação permanente, foi entendida por muitos23
como medida de derrogação das referidas Resoluções.
Mais recentemente, o imbróglio ganhou novo capítulo, tendo o
CONAMA, em sua 135ª Reunião Ordinária, ocorrida em 28.09.2020,
revogado ambas as Resoluções - decisão, contudo, que ainda não é definitiva,
tendo sido já objeto de suspensão liminar em ações ajuizadas com o objetivo
de ver o retorno da validade dos diplomas.
Seja como for, o fato objetivo que ora se apresenta é que tanto para
as áreas objeto de limitação administrativa, como o são as APPs e áreas
de Reserva Legal, bem assim para determinadas formas de vegetação
especialmente protegidas, como a do Bioma Mata Atlântica, a utilidade pública
consubstancia-se - juntamente com o interesse social, que, no entanto, não é
objeto do presente trabalho - como justificador para a intervenção ambiental
(com ou sem supressão de vegetação), razão pela qual merece análise especial.

3 A UTILIDADE PÚBLICA NOS PROCESSOS DE INTERVENÇÃO
AMBIENTAL
De maneira preliminar, e para fins de conceituação, registra-se que a
Lei nº 11.428/2006 estabeleceu as seguintes hipóteses de utilidade pública,
aptas a justificar as intervenções no Bioma Mata Atlântica:
Art. 3º Consideram-se para os efeitos desta Lei:
(...)
VII - utilidade pública:
a) atividades de segurança nacional e proteção sanitária;
b) as obras essenciais de infra-estrutura de interesse nacional
destinadas aos serviços públicos de transporte, saneamento
e energia, declaradas pelo poder público federal ou dos
Estados;

De fato, tomando-se por base as hipóteses de utilidade pública
estabelecidas no Decreto-Lei nº 3.365/1941, é possível notar, de pronto, que
o rol previsto na referida Lei se mostra significativamente limitado.
E isto porque, conforme mencionado anteriormente, a aplicação
do instituto da utilidade pública na esfera do direito ambiental se dá ante a
necessidade de serem afastadas as regras especiais de proteção de vegetação
ou de espaços especialmente protegidos, para atendimento de algum interesse
da coletividade, de modo que apenas em casos excepcionais as intervenções
em questão podem ser admitidas.

23. NIEBUHR, Pedro de Menezes. Manual das Áreas de Preservação Permanente: regime jurídico geral,
espécies, exceções, com doutrina e jurisprudência. Fórum: Belo Horizonte, 2018.
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Neste contexto, mediante a caracterização de uma determinada
atividade ou empreendimento como de utilidade pública, será permitida a
intervenção ambiental - com ou sem supressão de vegetação -, em espaços
nos quais, de forma contrária, não seria admitida qualquer interação.
Assim, abordando-se, inicialmente, a Lei da Mata Atlântica, tem-se
que esta admite a intervenção, em casos de utilidade pública, nas seguintes
hipóteses:
Art. 14. A supressão de vegetação primária e secundária no estágio
avançado de regeneração somente poderá ser autorizada em caso de
utilidade pública, sendo que a vegetação secundária em estágio médio
de regeneração poderá ser suprimida nos casos de utilidade pública
e interesse social, em todos os casos devidamente caracterizados e
motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir
alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto,
ressalvado o disposto no inciso I do art. 30 e nos §§ 1º e 2º
do art. 31 desta Lei.
§ 1º A supressão de que trata o caput deste artigo dependerá
de autorização do órgão ambiental estadual competente,
com anuência prévia, quando couber, do órgão federal ou
municipal de meio ambiente, ressalvado o disposto no § 2º
deste artigo.
§ 2º A supressão de vegetação no estágio médio de
regeneração situada em área urbana dependerá de
autorização do órgão ambiental municipal competente,
desde que o município possua conselho de meio ambiente,
com caráter deliberativo e plano diretor, mediante
anuência prévia do órgão ambiental estadual competente
fundamentada em parecer técnico.
§ 3º Na proposta de declaração de utilidade pública disposta
na alínea b do inciso VII do art. 3º desta Lei, caberá ao
proponente indicar de forma detalhada a alta relevância e o
interesse nacional.
(...)
Art. 20. O corte e a supressão da vegetação primária do Bioma Mata
Atlântica somente serão autorizados em caráter excepcional, quando
necessários à realização de obras, projetos ou atividades de utilidade
pública, pesquisas científicas e práticas preservacionistas.
Parágrafo único. O corte e a supressão de vegetação, no
caso de utilidade pública, obedecerão ao disposto no art. 14
desta Lei, além da realização de Estudo Prévio de Impacto
Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA.
Art. 21. O corte, a supressão e a exploração da vegetação secundária
em estágio avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica
somente serão autorizados:
I - em caráter excepcional, quando necessários à execução de obras,
atividades ou projetos de utilidade pública, pesquisa científica e
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práticas preservacionistas;
II - (VETADO)
III - nos casos previstos no inciso I do art. 30 desta Lei.
Art. 22. O corte e a supressão previstos no inciso I do art. 21 desta
Lei no caso de utilidade pública serão realizados na forma do art.
14 desta Lei, além da realização de Estudo Prévio de Impacto
Ambiental, bem como na forma do art. 19 desta Lei para os casos de
práticas preservacionistas e pesquisas científicas.
Art. 23. O corte, a supressão e a exploração da vegetação secundária
em estágio médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica somente
serão autorizados:
I - em caráter excepcional, quando necessários à execução de obras,
atividades ou projetos de utilidade pública ou de interesse social,
pesquisa científica e práticas preservacionistas;
II - (VETADO)
(...)
Art. 24. O corte e a supressão da vegetação em estágio
médio de regeneração, de que trata o inciso I do art. 23
desta Lei, nos casos de utilidade pública ou interesse social,
obedecerão ao disposto no art. 14 desta Lei. (grifamos)

Ressalte-se que a noção de interesse público, embora dotada de
enorme amplitude conceitual, é subjacente às ideias de utilidade pública - e
de interesse social -, que nada mais representam do que a tradução objetiva
e a medida concreta, pelo ordenamento jurídico, daquele interesse, limitando
a discricionariedade administrativa, de modo que seu reconhecimento
independa de qualquer sorte de percepção subjetiva, baseando-se, antes sim,
na expressão da vontade contida na norma jurídica.
É com esse objetivo que o art. 3°, inciso VII, da Lei nº 11.428/2006,
considera de utilidade pública as atividades de segurança nacional e de
proteção sanitária, bem como as obras essenciais de infraestrutura destinadas
aos serviços públicos de transporte, saneamento e energia, assim declaradas
pelo poder público federal ou estadual, além de outras tantas assim definidas
pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA.
Destarte, ao pormenorizar os casos em que se vislumbra a existência
daqueles requisitos, optou a Lei da Mata Atlântica pela inclusão de algumas
poucas hipóteses tidas à conta do interesse público, deixando apenas
como válvula de abertura a possibilidade residual de vir o CONAMA exclusivamente nos casos de interesse social -, a definir outras obras, planos,
projetos ou empreendimentos.
Nesse contexto, em que pese o acentuado interesse da União em seu
pleno e regular desenvolvimento, importa registrar que a indústria mineral - a
qual aqui se menciona por sua representatividade em relação às atividades
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e empreendimentos que se enquadram, no mais das vezes, nas hipóteses
de utilidade pública - não foi considerada pela Lei nº 11.428/2006 como
de utilidade pública, o que, somado à inexistência de qualquer prerrogativa
regulamentar de complementação da listagem inserida nessa categoria, acabou
por terminantemente obstruir a atividade nas áreas dotadas de remanescentes
primários daquele Bioma.
Nota-se que esse obstáculo legal não pode ser removido nem mesmo
diante do expresso reconhecimento feito pela Resolução CONAMA nº 369,
de 28.03.2006 quanto ao caráter de utilidade pública da pesquisa e da extração
de substâncias minerais, eis que nesse ato normativo uma das condições, para
tanto, impostas é exatamente a de que os trabalhos de lavra executados em
áreas de preservação permanente não estejam localizados em fragmentos
primários de Mata Atlântica.
Confirma esse o entendimento à disciplina conferida pela Lei nº
11.428/2006 à mineração organizada, para ela delineando regras supressórias
peculiares, quando desenvolvidas em áreas de ocorrências vegetais secundárias
e nos estágios regenerativos avançado e médio, sem conferir qualquer critério
exceptivo para outra modalidade florestal.
Com efeito, a abordagem dos casos de utilidade pública nos processos
de intervenção ambiental, previstos na Lei da Mata Atlântica, confirma o
já registrado entendimento do caráter absolutamente excepcional da medida
- de fato, sob o aspecto do direito à propriedade, conforme abordado no
primeiro tópico do presente trabalho, trata-se da exceção da exceção: a regra
seria a da garantia à propriedade; por sua vez, a proteção especial sobre um
determinado tipo de vegetação ou, mais ainda, a limitação administrativa
de que se revestem os espaços, especialmente protegidos, configuram uma
exceção à regra; e, por fim, caracterizada a utilidade pública da atividade
ou empreendimento, verifica-se a excepcionalidade última, permitindo-se a
intervenção naquela vegetação ou área protegida.
Passando ao tratamento dado ao tema no Código Florestal de 2012,
tem-se que a redação original da Lei nº 12.651/2012 dispôs, acerca da utilidade
pública:
Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
(...)
VIII - utilidade pública:
a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária;
b) as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos
serviços públicos de transporte, sistema viário, inclusive
aquele necessário aos parcelamentos de solo urbano
aprovados pelos Municípios, saneamento, gestão de resíduos,
energia, telecomunicações, radiodifusão, instalações
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necessárias à realização de competições esportivas estaduais,
nacionais ou internacionais, bem como mineração, exceto,
neste último caso, a extração de areia, argila, saibro e
cascalho;
c) atividades e obras de defesa civil;
d) atividades que comprovadamente proporcionem
melhorias na proteção das funções ambientais referidas no
inciso II deste artigo;
e) outras atividades similares devidamente caracterizadas
e motivadas em procedimento administrativo próprio,
quando inexistir alternativa técnica e locacional ao
empreendimento proposto, definidas em ato do Chefe do
Poder Executivo federal; (grifamos)

Também aqui se verifica, de pronto, que o rol fixado no Decreto-Lei
nº 3.365/1941 é extremamente reduzido em matéria ambiental - ainda que, se
comparado à Lei da Mata Atlântica, o Código Florestal abranja outros tantos
casos de atividades ou empreendimentos considerados como de utilidade
pública.
Nesse sentido, o Código Florestal faculta a intervenção em áreas
especialmente protegidas, mediante a configuração da utilidade pública, nos
termos do art. 8º, caput e §1º, no âmbito das normas que tratam das Áreas de
Preservação Permanente (arts. 7º e seguintes), bem assim do art. 11, quando
a referida Lei nº 12.651/2012 aborda as Áreas de Uso Restrito:
Art. 7º A vegetação situada em Área de Preservação
Permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área,
possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou
jurídica, de direito público ou privado.
§ 1º Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em
Área de Preservação Permanente, o proprietário da área,
possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a
promover a recomposição da vegetação, ressalvados os
usos autorizados previstos nesta Lei.
§ 2º A obrigação prevista no § 1º tem natureza real e é
transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio
ou posse do imóvel rural.
§ 3º No caso de supressão não autorizada de vegetação
realizada após 22 de julho de 2008, é vedada a concessão
de novas autorizações de supressão de vegetação enquanto
não cumpridas as obrigações previstas no § 1º
Art. 8º A intervenção ou a supressão de vegetação nativa
em Área de Preservação Permanente somente ocorrerá nas
hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo
impacto ambiental previstas nesta Lei.
§ 1º A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e
restingas somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública.
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(...)
Art. 10. Nos pantanais e planícies pantaneiras, é permitida
a exploração ecologicamente sustentável, devendo-se
considerar as recomendações técnicas dos órgãos oficiais
de pesquisa, ficando novas supressões de vegetação nativa
para uso alternativo do solo condicionadas à autorização
do órgão estadual do meio ambiente, com base nas
recomendações mencionadas neste artigo.
Art. 11. Em áreas de inclinação entre 25º e 45º, serão
permitidos o manejo florestal sustentável e o exercício
de atividades agrossilvipastoris, bem como a manutenção
da infraestrutura física associada ao desenvolvimento das
atividades, observadas boas práticas agronômicas, sendo
vedada a conversão de novas áreas, excetuadas as hipóteses de utilidade
pública e interesse social. (grifamos)

Nota-se que o Código Florestal de 2012 trouxe rol de hipóteses que se
caracterizam como de utilidade pública alargado, quando se toma por base
a listagem originalmente prevista sobre o instituto, na versão de 1965 do
Código.
Cumpre mencionar, nesta linha, que o texto final da Lei nº 12.651/2012
foi objeto de debates que se estenderam por mais de dez anos no Congresso
Nacional, sendo evidente os diversos e, no mais das vezes, antagônicos,
interesses envolvidos na edição de diploma normativo que, ao versar acerca
da proteção da vegetação, tem implicações sobre diversos aspectos da vida
em sociedade, não apenas da presente, como também das futuras gerações.
Parte significativa da redação da referida Lei, que foi a publicada no ano
de 2012, decorreu da convergência de entendimento dos atores envolvidos
nas discussões, tendo-se chegado a denominador comum, apto a satisfazer as
variadas necessidades em jogo.
Outra parcela, todavia, e como não poderia deixar de ser, foi aprovada
levando em conta a dominação de um entendimento em detrimento dos
demais, o que levou os atores que viram sua perspectiva vencida a procurarem
os meios de insurgência cabíveis.
Assim é que uma série de Ações Diretas de Inconstitucionalidade
(ADI) foram ajuizadas em face da Lei nº 12.651/2012, merecendo destaque,
para o que aqui se debate, a ADI nº 4903, do Distrito Federal, de autoria da
Procuradoria Geral da República (PGR), por meio da qual foi questionada
uma série de dispositivos do Código Florestal de 2012, entre os quais a alínea
“b” do inciso VIII do art. 3º, considerando o entendimento de que a inclusão,
no rol de casos de utilidade pública, das hipóteses “gestão de resíduos (...);
instalações necessárias à realização de competições esportivas estaduais,
nacionais ou internacionais”, representaria alargamento indevido do conceito.
Adicionalmente, a PGR suscitou a necessidade de interpretação
conforme a Constituição dos dispositivos do novo Código Florestal de 2012
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que exigiam a comprovação de inexistência de alternativa técnica ou locacional
para apenas algumas das hipóteses de intervenção por utilidade pública (bem
como por interesse social).
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento
ocorrido em 2018, acolhendo os argumentos do autor da Ação, firmou o
seguinte entendimento:
22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos
dispositivos do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012):
(a) Art. 3º, inciso VIII, alínea ‘b’, e inciso IX (Alargamento
das hipóteses que configuram interesse social e utilidade pública):
As hipóteses de intervenção em áreas de preservação
permanente por utilidade pública e interesse social
devem ser legítimas e razoáveis para compatibilizar a
proteção ambiental com o atendimento a outros valores
constitucionais, a saber: prestação de serviços públicos (art.
6º e 175 da CRFB); políticas agrícola (art. 187 da CRFB) e
de desenvolvimento urbano (art. 182 da CRFB); proteção
de pequenos produtores rurais, famílias de baixa renda e
comunidades tradicionais; o incentivo ao esporte (art.
217 da CRFB), à cultura (art. 215 da CRFB) e à pesquisa
científica (art. 218 da CRFB); e o saneamento básico
(artigos 21, XX, e 23, IX, da CRFB). O regime de proteção
das áreas de preservação permanente (APPs) apenas se
justifica se as intervenções forem excepcionais, na hipótese
de inexistência de alternativa técnica e/ou locacional. No
entanto, o art. 3º, inciso IX, alínea g, limitou-se a mencionar
a necessidade de comprovação de alternativa técnica e/ou
locacional em caráter residual, sem exigir essa circunstância
como regra geral para todas as hipóteses. Essa omissão
intervenção em áreas de preservação permanente é regra,
e não exceção. Ademais, não há justificativa razoável para
se permitir intervenção em APPs para fins de gestão de
resíduos e de realização de competições esportivas estaduais,
nacionais ou internacionais, sob pena de subversão da
prioridade constitucional concedida ao meio ambiente
em relação aos demais bens jurídicos envolvidos nos
dispositivos respectivos; CONCLUSÃO: (i) interpretação
conforme à Constituição aos incisos VIII e IX do artigo
3º da Lei n. 12.651/2012, de modo a se condicionar a
intervenção excepcional em APP, por interesse social ou
utilidade pública, à inexistência de alternativa técnica e/
ou locacional à atividade proposta, e (ii) declaração de
inconstitucionalidade das expressões “gestão de resíduos”
e “instalações necessárias à realização de competições
esportivas estaduais, nacionais ou internacionais”, do artigo
3º, VIII, b, da Lei n. 12.651/2012.

Desde a referida decisão, portanto, as obras de infraestrutura, destinadas
à “gestão de resíduos”, bem como as “instalações necessárias à realização
de competições esportivas estaduais, nacionais ou internacionais”, foram
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excluídas nominalmente das hipóteses que configuram utilidade pública para
fins de intervenção ambiental, devendo, em qualquer cenário, ser atestada,
no âmbito do processo administrativo correspondente, a inexistência de
alternativa técnica locacional.
Notadamente quanto ao procedimento no âmbito do qual será definido
se uma determinada atividade ou empreendimento caracteriza-se ou não
como de utilidade pública na esfera dos processos de intervenção ambiental,
a Resolução CONAMA nº 369, de 28.03.2006 - editada, portanto, ainda
na vigência do Código Florestal de 1965, mas que, segundo entendimento
predominante, foi recepcionada pelo Lei nº 12.651/2012, não tendo sido
(ao menos até o momento) revogada pelo CONAMA -, ao dispor sobre os
casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto
ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em APP,
prevê:
Art. 4º Toda obra, plano, atividade ou projeto de utilidade
pública, interesse social ou de baixo impacto ambiental,
deverá obter do órgão ambiental competente a autorização para
intervenção ou supressão de vegetação em APP, em processo
administrativo próprio, nos termos previstos nesta resolução, no âmbito
do processo de licenciamento ou autorização, motivado tecnicamente,
observadas as normas ambientais aplicáveis.
§ 1º A intervenção ou supressão de vegetação em APP
de que trata o caput deste artigo dependerá de autorização do
órgão ambiental estadual competente, com anuência prévia, quando
couber, do órgão federal ou municipal de meio ambiente, ressalvado
o disposto no § 2º deste artigo.
§ 2º A intervenção ou supressão de vegetação em APP
situada em área urbana dependerá de autorização do
órgão ambiental municipal, desde que o município possua
Conselho de Meio Ambiente, com caráter deliberativo, e
Plano Diretor ou Lei de Diretrizes Urbanas, no caso de
municípios com menos de vinte mil habitantes, mediante
anuência prévia do órgão ambiental estadual competente,
fundamentada em parecer técnico. § 3o Independem de
prévia autorização do órgão ambiental competente:
I - as atividades de segurança pública e defesa civil, de
caráter emergencial; e
II - as atividades previstas na Lei Complementar no 97,
de 9 de junho de 1999, de preparo e emprego das Forças
Armadas para o cumprimento de sua missão constitucional,
desenvolvidas em área militar. (grifamos)

Deste modo, tem-se que a legislação federal, enquanto hierarquicamente
superior e, portanto, norteadora dos diplomas a serem editados pelos
demais entes federativos, apenas estabelece as regras gerais, sendo que os
procedimentos administrativos específicos, que deverão ser adotados para
que uma determinada atividade ou empreendimento obtenha a declaração
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de utilidade pública que lhe permitirá realizar intervenção ambiental em
vegetação ou áreas objeto de especial, serão definidos pelo órgão ambiental
competente para o licenciamento ou autorização.
Esta abordagem, por sua vez, traz especiais desafios, considerando que,
não raras vezes, as legislações estaduais ou municipais dissonam das regras
estabelecidas no âmbito federal.
É o que se verifica, por exemplo, da Lei nº 20.922, de 16.10.2013, a
qual, ao dispor sobre as políticas florestais e de proteção à biodiversidade no
Estado de Minas Gerais, previu, em seu art. 3º, inciso I24, rol de hipóteses
de utilidade pública semelhante àquele originalmente previsto na Lei nº
12.651/2012, o qual, contudo, não foi revisto com base na decisão proferida
pelo STF, em 2018, na já referida ADI 4903, mantendo-se no âmbito dos
processos daquele Estado, assim, e em tese, a possibilidade de que as obras
de infraestrutura destinadas à “gestão de resíduos”, bem como às “instalações
necessárias à realização de competições esportivas estaduais, nacionais ou
internacionais” sejam caracterizadas como de utilidade pública.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vários são os desafios que advêm do cotejamento do conceito
de utilidade pública em sua aplicação em face de outro interesse coletivo,
como o é a proteção de vegetação ou de áreas especialmente protegidas.
Seja como for, indubitável que a definição da referida utilidade pública,
embora dotada de amplitude conceitual, é subjacente à noção de interesse
coletivo, que nada mais representa do que a tradução objetiva e a medida
concreta, pelo ordenamento jurídico, do que vem a ser útil e proveitoso ao
bem comum, limitando a discricionariedade administrativa, de modo que
seu reconhecimento independa de qualquer sorte de percepção subjetiva,
baseando-se, antes sim, na expressão da vontade contida na norma jurídica.
24. Art. 3º – Para os fins desta Lei, consideram-se:
I – de utilidade pública:
a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária;
b) as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de transporte,
sistema viário, saneamento, gestão de resíduos, energia, telecomunicações, radiodifusão,
as instalações necessárias à realização de competições esportivas estaduais, nacionais ou
internacionais, bem como mineração, exceto, neste último caso, a extração de areia, argila,
saibro e cascalho;
c) as atividades e as obras de defesa civil;
d) as seguintes atividades, que comprovadamente proporcionem melhorias na proteção das
funções ambientais em APPs:
1) desassoreamento de cursos d’água e de barramentos com vistas à minimização de eventos
críticos hidrológicos adversos;
2) implantação de aceiros, na forma do inciso I do art. 65;
3) outras atividades, na forma do regulamento desta Lei;
e) outras atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento
administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento
proposto, definidas em ato do Chefe do Poder Executivo Federal ou Estadual;
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Neste contexto, faz-se necessário, na prática da aplicação das regras
atinentes ao tema, atentar-se para as disposições da legislação federal - bem
assim de decisões judiciais que eventualmente tenham trazido alterações
à matéria -, em contraponto aos diplomas dos demais entes federativos,
considerando que é no âmbito dos procedimentos de licenciamento ou
autorização que tramitam perante referidos entes que a utilidade pública nos
processos de intervenção ambiental será afinal aplicada.
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CAPÍTULO
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Aspectos gerais do sistema nacional
de unidades de conservação da
natureza
TALDEN FARIAS

INTRODUÇÃO
A Lei n. 9.985/98 criou o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza – SNUC e estabeleceu critérios e normas para a
criação, implantação e gestão das Unidades de Conservação, regulamentando
parcialmente os incisos I, II, III e IV do § 1º do art. 225 da Constituição
Federal1.
O conceito de Unidade de Conservação é definido pelo inciso I, do art.
2º da citada lei, como o:
espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as
águas jurisdicionais, com características naturais relevantes,
legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos
de conservação e limites definidos, sob regime especial de
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de
proteção.

As Unidades de Conservação podem ser definidas como áreas
particulares ou privadas destinadas à proteção, integral ou parcial, da
diversidade biológica, da paisagem e dos recursos naturais, no intuito de
resguardar a qualidade ambiental da coletividade.
Em vista disso, o objetivo do presente artigo é fazer uma análise dos
aspectos gerais do SNUC, destacando de forma objetiva e didática os seus
principais institutos e características, a fim de permitir uma visão geral sobre
o assunto.
1.

BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br Acesso em: 20 mar. 2021.
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Nesse diapasão, serão analisados os objetivos do SNUC, os seus
fundamentos jurídicos, os seus instrumentos, as categorias de Unidades de
Conservação, os requisitos para a criação de desconstituição ou redução de
limites das Unidades de Conservação e a compensação ambiental prevista no
art. 36 da Lei do SNUC2.

1 OBJETIVOS DO SNUC
As Unidades de Conservação se inserem no art. 2º da Convenção
Internacional da Diversidade Biológica, segundo o qual área protegida é
a “área definida geograficamente, que é destinada, ou regulamentada, e
administrada para alcançar objetivos específicos de conservação”3.
Isso implica dizer que a diversidade biológica, também chamada de
biodiversidade, cuja conservação é o objetivo final desses espaços, pode
ser compreendida como o conjunto de vida existente no planeta ou em
determinada parte do planeta.
O inciso III, do art. 2º, da Lei n. 9.985/90, define diversidade biológica
como:
a variabilidade de organismos vivos de todas as origens,
compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres,
marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos
ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda
a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de
ecossistemas.

É evidente que a conservação da biodiversidade inclui a defesa dos
espaços territoriais especialmente protegidos, o manejo ecológico das espécies
e dos ecossistemas, a preservação da diversidade genética e a proteção dos
recursos naturais.
Não é possível ignorar a prestação de serviços ambientais, pois a
defesa dos processos naturais que regulam e viabilizam o clima, a fauna,
a flora e o solo, por exemplo, é outro objetivo a ser atingido. Afora isso,
as Unidades de Conservação também se propõem a proteger as paisagens
notáveis, contribuindo para a perpetuação das belezas cênicas naturais para as
presentes e futuras gerações.
O art. 4º da mencionada lei aponta os objetivos específicos do SNUC:
a) contribuir para a manutenção da diversidade biológica
e dos recursos genéticos no território nacional e nas águas
jurisdicionais;
b) proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito
2.
3.

BRASIL. LEI Nº 9.985, DE 18 DE JULHO DE 2000. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/l9985.htm Acesso em: 20 mar. 2021.
MMA. Ministério do Meio Ambiente. Convenção sobre Diversidade Biológica. Disponível em:
https://www.gov.br em 20 mar. 2021.
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regional e nacional;
c) contribuir para a preservação e a restauração da
diversidade de ecossistemas naturais;
d) promover o desenvolvimento sustentável a partir dos
recursos naturais;
e) promover a utilização dos princípios e práticas de
conservação da natureza no processo de desenvolvimento;
f) proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável
beleza cênica;
g) proteger as características relevantes de natureza
geológica, geomorfológica, espeleológica, arqueológica,
paleontológica e cultural;
h) proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos;
i) recuperar ou restaurar ecossistemas degradados;
j) proporcionar meios e incentivos para atividades de
pesquisa científica, estudos e monitoramento ambiental;
l) valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica;
m) favorecer condições e promover a educação e
interpretação ambiental, a recreação em contato com a
natureza e o turismo ecológico;
n) proteger os recursos naturais necessários à subsistência
de populações tradicionais, respeitando e valorizando seu
conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e
economicamente.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a mera criação de
uma unidade de conservação não significa o cumprimento do desiderato
constitucional, devendo ser acompanhada de políticas públicas que assegurem
a efetiva proteção da área em questão:
A criação de Unidades de Conservação não é um fim em
si mesmo, vinculada que se encontra a claros objetivos
constitucionais e legais de proteção da Natureza. Por isso,
em nada resolve, freia ou mitiga a crise da biodiversidade –
diretamente associada à insustentável e veloz destruição de
habitat natural –, se não vier acompanhada do compromisso
estatal de, sincera e eficazmente, zelar pela sua integridade
físico-ecológica e providenciar os meios para sua gestão
técnica, transparente e democrática. A ser diferente, nada
além de um “sistema de áreas protegidas de papel ou de
fachada” existirá, espaços de ninguém, onde a omissão
das autoridades é compreendida pelos degradadores de
plantão como autorização implícita para o desmatamento,
a exploração predatória e a ocupação ilícita4.
4.

REsp 1071741, Relator Ministro Herman Benjamin, 16.12.2010.
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2 FUNDAMENTOS LEGAIS DO SNUC
Desde o seu delineamento, com a edição da Lei nº 6.938/815, a Política
Nacional do Meio Ambiente apresentou como um dos seus sustentáculos a
criação de espaços territoriais especialmente protegidos.
O inciso IV, do art. 2º, dessa lei dispõe que a “proteção dos
ecossistemas, com a preservação de áreas representativas” é um dos
princípios da Política Nacional do Meio Ambiente na consecução do objetivo
de preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, tendo em
vista o desenvolvimento socioeconômico, os interesses da segurança nacional
e a proteção à dignidade da pessoa humana.
O inciso II, do art. 4º, da referida lei estabelece que a Política
Nacional do Meio Ambiente visará “à definição de áreas prioritárias de ação
governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos
interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal, do Territórios e dos
Municípios”.
O inciso VI, do art. 9º, dispõe que “a criação de espaços territoriais
especialmente protegidos pelo Poder Público federal, estadual e municipal, tais
como áreas de proteção ambiental, de relevante interesse ecológico e reservas
extrativistas” é um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente.
Contudo, é apenas com a promulgação da Constituição Federal de
1988 que a questão dos espaços territoriais, especialmente protegidos, ganha
um conteúdo mais delimitado e forte, passando a exigir uma regulamentação
por meio de normas infraconstitucionais.
O inciso III, do § 1º, do art. 225 da Constituição Federal determina
que para assegurar a efetividade do direito fundamental ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado incumbe ao Poder Público:
definir, em todas as unidades da federação, espaços
territoriais e seus componentes a serem especialmente
protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas
somente através de lei, vedada qualquer utilização que
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem
sua proteção6.

Logo, o SNUC é uma forma de dar concretude ao caput do citado
dispositivo constitucional, segundo o qual todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado.

5.
6.

BRASIL. LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br Acesso em 20 mar. 2021.
BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br Acesso em: 20 mar. 2021.
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3 INSTRUMENTOS DO SNUC
São Instrumentos do SNUC: Plano de Manejo, Zona de Amortecimento
e Corredores ecológicos.
Por ser uma espécie de plano diretor da Unidade de Conservação, o
Plano de Manejo deverá apontar o que é proibido, priorizado e permitido na
área.
Nesse intuito, o art. 28 dispõe que “São proibidas, nas unidades de
conservação, quaisquer alterações, atividades ou modalidades de utilização
em desacordo com os seus objetivos, o seu Plano de Manejo e seus
regulamentos”7.
O Plano de Manejo é elaborado de acordo com as necessidades e
peculiaridades da área protegida, posto que cada Unidade de Conservação
possui uma realidade distinta. Para tanto se faz necessário um estudo
complexo e profundo de uma equipe multidisciplinar, formada por advogados,
arquitetos, biólogos, engenheiros, químicos, sociólogos etc.
Por isso, o § 3º, do art. 27, da lei em comento, estabelece que “O Plano
de Manejo de uma unidade de conservação deve ser elaborado no prazo de
cinco anos a partir da data de sua criação”.
Logo, não se pode determinar o conteúdo do Plano de Manejo, porque
isso será feito pelos estudos ambientais a serem desenvolvidos de acordo com
que se convencionou chamar de “discricionariedade técnica”.
O § 1º, do art. 27, determina que “O Plano de Manejo deve abranger a
área da unidade de conservação, sua zona de amortecimento e os corredores
ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua integração à vida
econômica e social das comunidades vizinhas”.
De acordo com o inciso XVIII, do art. 2º, da citada lei, Zona de
Amortecimento é “o entorno da uma unidade de conservação, onde as
atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o
propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade”.
A Zona de Amortecimento deve ser estabelecida no Plano de Manejo
que, segundo o inciso XVII do referido dispositivo, é o:
documento técnico mediante o qual, com fundamento
nos objetivos gerais de uma unidade de conservação,
se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem
presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais,
inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à
gestão da unidade.

A Zona de Amortecimento tem como objetivo restringir as intervenções
antrópicas na circunvizinhança, tendo em vista a proteção dos recursos
7.

BRASIL. LEI Nº 9.985, DE 18 DE JULHO DE 2000. Disponível em: http://www.planalto.
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naturais existentes na Unidade de Conservação. Ou seja, se a função desta
é conservar a biodiversidade e proteger os recursos naturais e a paisagem,
é evidente que aquela deverá contribuir, ainda que de forma acessória, para
esse fim.
Com exceção da Área de Proteção Ambiental e da Reserva Particular
do Patrimônio Natural, as Unidades de Conservação devem possuir zona de
amortecimento e, quando couber, corredores ecológicos, com delimitação
definida pelo Poder Público.
O inciso XIX, do art. 2º, da mencionada lei, define corredores
ecológicos como:
porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando
unidades de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo
de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão
de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem
como a manutenção de populações que demandam para
sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela
das unidades individuais.

4 CATEGORIAS DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
As Unidades de Conservação são classificadas em duas categorias, que
são as Unidades de Proteção Integral e as Unidades de Uso Sustentável.
Na primeira modalidade se admite apenas o uso indireto de seus
recursos naturais, a não ser em casos excepcionais e devidamente previstos
em lei, ao passo que a segunda procura coadunar a conservação da natureza
com a utilização sustentável de parte dos seus recursos naturais de acordo
com o art. 7º da Lei n. 9.985/90.
As Unidades de Proteção Integral são a Estação Ecológica, a Reserva
Biológica, o Parque Nacional, o Monumento Natural e o Refúgio de Vida
Silvestre. Já as Unidades de Uso Sustentável são a Área de Proteção Ambiental,
a Área de Relevante Interesse Ecológico, a Floresta Nacional, a Reserva
Extrativista, a Reserva de Fauna, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável
e a Reserva Particular do Patrimônio Natural.
Cumpre esclarecer que, embora classificada formalmente como de
Uso Sustentável pela Lei n. 9.985/2000, a Reserva Particular do Patrimônio
Natural é, na prática, de Proteção Integral, já que o inciso III, do art. 21, que
permitia a ocorrência de atividade extrativista foi vetado pela Presidência da
República.

4.1 UNIDADES DE PROTEÇÃO INTEGRAL
São Unidades de Proteção Integral a Estação ecológica, Reserva
Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural, Refúgio de Vida Silvestre.
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A Estação Ecológica tem como objetivo a preservação da natureza e
a realização de pesquisas científicas. Cuida-se de espaço de posse e domínio
públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão
desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.
É proibida a visitação pública, exceto quando com objetivo educacional,
de acordo com o que dispuser o Plano de Manejo da unidade ou regulamento
específico. A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão
responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e
restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento.
A Reserva Biológica tem como objetivo a preservação integral da
biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência
humana direta ou modificações ambientais, excetuando-se as medidas de
recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias
para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e
os processos ecológicos naturais. Cuida-se de espaço de posse e domínio
públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão
desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.
É proibida a visitação pública, exceto aquela com objetivo educacional,
de acordo com regulamento específico. A pesquisa científica depende de
autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade e está
sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas
previstas em regulamento.
O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de
ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica,
possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de
atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato
com a natureza e de turismo ecológico. Cuida-se de espaço de posse e
domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites
serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.
A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no
Plano de Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável
por sua administração e àquelas previstas em regulamento. A pesquisa científica
depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da
unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem
como àquelas previstas em regulamento.
As unidades dessa categoria, quando criadas pelo Estado ou Município,
serão denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural
Municipal.
O Monumento Natural tem como objetivo básico preservar sítios
naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica.
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Esse espaço pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja
possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos
recursos naturais do local pelos proprietários.
Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades
privadas ou não havendo aquiescência do proprietário às condições propostas
pelo órgão responsável pela administração da unidade para a coexistência do
Monumento Natural com o uso da propriedade, a área deve ser desapropriada,
de acordo com o que dispõe a lei.
A visitação pública está sujeita às condições e restrições estabelecidas no
Plano de Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável
por sua administração e àquelas previstas em regulamento.
O Refúgio de Vida Silvestre tem como objetivo proteger ambientes
naturais nos quais se asseguram condições para a existência ou reprodução
de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória.
Esse espaço pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja
possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos
recursos naturais do local pelos proprietários.
Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades
privadas ou não havendo aquiescência do proprietário às condições propostas
pelo órgão responsável pela administração da unidade para a coexistência
do Refúgio de Vida Silvestre com o uso da propriedade, a área deve ser
desapropriada, de acordo com o que dispõe a lei.
A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no
Plano de Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável
por sua administração, e àquelas previstas em regulamento.
A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável
pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este
estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento.
A finalidade da unidade de conservação do tipo reserva biológica é a
preservação integral da biota e dos demais atributos naturais existentes em
seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais,
excetuando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as
ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a
diversidade biológica e os processos ecológicos naturais.

4.2 UNIDADES DE USO SUSTENTÁVEL
São Unidades de Uso Sustentável a Área de Proteção Ambiental, Área
de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista,
Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, Reserva
Particular do Patrimônio Natural.
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A Área de Proteção Ambiental é, em geral, extensa, com um certo grau
de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou
culturais, especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar
das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade
biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade
do uso dos recursos naturais.
Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas
e restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma
Área de Proteção Ambiental.
As condições para a realização de pesquisa científica e visitação pública
nas áreas sob domínio público serão estabelecidas pelo órgão gestor da
unidade.
Nas áreas sob propriedade privada, cabe ao proprietário estabelecer as
condições para pesquisa e visitação pelo público, observadas as exigências e
restrições legais.
A Área de Proteção Ambiental disporá de um Conselho presidido pelo
órgão responsável por sua administração e constituído por representantes dos
órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e da população residente,
conforme se dispuser no regulamento desta Lei.
A Área de Relevante Interesse Ecológico é, em geral, de pequena
extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características
naturais extraordinárias ou abriga exemplares raros da biota regional, e tem
como objetivo manter os ecossistemas naturais de importância regional ou
local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com
os objetivos de conservação da natureza.
Cuida-se de um espaço constituído por terras públicas ou privadas.
Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e
restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma
Área de Relevante Interesse Ecológico.
A Floresta Nacional é uma área com cobertura florestal de espécies
predominantemente nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo
sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em
métodos para exploração sustentável de florestas nativas.
A Floresta Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas
particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas de acordo
com o que dispõe a lei.
Nas Florestas Nacionais é admitida a permanência de populações
tradicionais que a habitam quando de sua criação, em conformidade com o
disposto em regulamento e no Plano de Manejo da unidade.
A visitação pública é permitida, condicionada às normas estabelecidas
para o manejo da unidade pelo órgão responsável por sua administração.
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A pesquisa é permitida e incentivada, sujeitando-se à prévia autorização do
órgão responsável pela administração da unidade, às condições e restrições
por este estabelecidas e àquelas previstas em regulamento.
A Floresta Nacional disporá de um Conselho Consultivo, presidido pelo
órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de
órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e, quando for o caso, das
populações tradicionais residentes.
A unidade desta categoria, quando criada pelo Estado ou Município,
será denominada, respectivamente, Floresta Estadual e Floresta Municipal.
A Reserva Extrativista é uma área utilizada por populações extrativistas
tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente,
na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e
tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas
populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade.
A Reserva Extrativista é de domínio público, com uso concedido às
populações extrativistas tradicionais, conforme o disposto no art. 23 da Lei
9.985/00 e em regulamentação específica, sendo que as áreas particulares
incluídas em seus limites devem ser desapropriadas, de acordo com o que
dispõe a lei.
A Reserva Extrativista será gerida por um Conselho Deliberativo,
presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por
representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e
das populações tradicionais residentes na área, conforme se dispuser em
regulamento e no ato de criação da unidade.
A visitação pública é permitida, desde que compatível com os interesses
locais e de acordo com o disposto no Plano de Manejo da área. A pesquisa
científica é permitida e incentivada, sujeitando-se à prévia autorização do
órgão responsável pela administração da unidade, às condições e restrições
por este estabelecidas e às normas previstas em regulamento.
O Plano de Manejo da unidade será aprovado pelo seu Conselho
Deliberativo.
São proibidas a exploração de recursos minerais e a caça amadorística
ou profissional.
A exploração comercial de recursos madeireiros só será admitida em
bases sustentáveis e em situações especiais e complementares às demais
atividades desenvolvidas na Reserva Extrativista, conforme o disposto em
regulamento e no Plano de Manejo da unidade.
A Reserva de Fauna é uma área natural com populações animais de
espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas
para estudos técnico-científicos sobre o manejo econômico sustentável de
recursos faunísticos.
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A Reserva de Fauna é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas
particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas de acordo
com o que dispõe a lei.
A visitação pública pode ser permitida, desde que compatível com
o manejo da unidade e de acordo com as normas estabelecidas pelo órgão
responsável por sua administração.
É proibido o exercício da caça amadorística ou profissional.
A comercialização dos produtos e subprodutos resultantes das
pesquisas obedecerá ao disposto nas leis sobre fauna e regulamentos.
A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é uma área natural
que abriga populações tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas
sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de
gerações e adaptados às condições ecológicas locais e que desempenham um
papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade
biológica.
A Reserva de Desenvolvimento Sustentável tem como objetivo básico
preservar a natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios
necessários para a reprodução e a melhoria dos modos e da qualidade de vida
e exploração dos recursos naturais das populações tradicionais, bem como
valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do
ambiente, desenvolvido por estas populações.
A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é de domínio público,
sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser, quando
necessário, desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.
A Reserva de Desenvolvimento Sustentável será gerida por um Conselho
Deliberativo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e
constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da
sociedade civil e das populações tradicionais residentes na área, conforme se
dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade.
A Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma área privada, gravada
com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica.
O gravame de que trata este artigo constará de termo de compromisso
assinado perante o órgão ambiental, que verificará a existência de interesse
público, e será averbado à margem da inscrição no Registro Público de
Imóveis.
Só poderão ser permitidas, na Reserva Particular do Patrimônio
Natural, a pesquisa científica e a visitação com objetivos turísticos, recreativos
e educacionais.
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5 CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
Ao dispor que a desconstituição ou a diminuição dos espaços territoriais
especialmente protegidos só pode ocorrer mediante lei formal, o inciso III,
do § 1º, do art. 225 da Constituição Federal, não especificou o instrumento
jurídico de sua instituição.
Isso significa que o legislador constituinte originário dificultou a
extinção ou a redução dessas áreas, ao mesmo tempo em que procurou
facilitar o seu processo de criação, deixando margem para a atuação do Poder
Executivo, do Poder Legislativo e até do Poder Judiciário, nesse caso em
caráter excepcional.
Ao determinar genericamente que se tratam de áreas protegidas
instituídas por ato do Poder Público, o art. 22 da Lei n. 9.985/00 corrobora o
entendimento de que as Unidades de Conservação podem ser instituídas por
decreto, por lei ou por decisão judicial.
O ato de criação de uma Unidade de Conservação deve apontar a
denominação, a categoria de manejo, os objetivos, os limites, a área da unidade
e o órgão responsável por sua administração, conforme exige o art. 2º do
Decreto n. 4.340/02.
Afora isso, deverá indicar também a população tradicional beneficiária
no caso das Reservas Extrativistas e das Reservas de Desenvolvimento
Sustentável, a população tradicional residente no caso das Florestas Nacionais,
Florestas Estaduais ou Florestas Municipais, e as atividades econômicas, de
segurança e de defesa nacional envolvidas.
É importante destacar que esses são os requisitos meramente formais,
que servirão para garantir a oficialização da proteção da área.
Antes de analisar tais requisitos, faz-se necessário identificar se a área
em questão possui a relevância natural suficiente para ser objeto de uma
proteção permanente e extremamente rígida por parte do Estado.
Caberá ao órgão ambiental competente analisar se o lugar em questão
possui algum atributo natural relevante, cujas características ou cuja função
ecológica justifique a criação da Unidade de Conservação.
Por essa razão, a instituição de Unidades de Conservação deve ser
precedida de estudos técnicos e de consulta pública que permitam identificar
a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a área que se
pretende delimitar, somente sendo dispensável a consulta pública nos casos
de Estação Ecológica e de Reserva Biológica, nos moldes do que dispõe o art.
22 da Lei n. 9.985/00.
O § 6º do dispositivo mencionado estabelece que a ampliação dos
limites da Unidade de Conservação pode ser feita por instrumento normativo
do mesmo nível hierárquico do que a criou, desde que obedecidos os
procedimentos de consulta estabelecidos.

843

ALEXANDRE BURMANN
PAULO DE BESSA ANTUNES

6 DESCONSTITUIÇÃO OU REDUÇÃO DE LIMITES DAS
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
Apenas a lei formal poderá desconstituir ou reduzir os limites de uma
Unidade de Conservação, independentemente da espécie do ato que a criou
ou da modalidade de que se revestiu.
O inciso III, do § 1º, do art. 225, dispõe que, para assegurar a efetividade
do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao Poder
Público
definir, em todas as unidades da Federação, espaços
territoriais e seus componentes a serem especialmente
protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas
somente através de lei, vedada qualquer utilização que
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem
sua proteção.

O parágrafo único do art. 5º do Decreto n. 5.746/20068 e o § 7º do
art. 22 da Lei n. 9.985/2000 determinam que as Unidade de Conservação só
podem ser desafetadas ou reduzidas em sua extensão territorial por meio de
lei específica.
Se a Unidade de Conservação tiver sido criada por ato do órgão
federal competente, a desafetação ou alteração somente poderá ocorrer com
a aprovação de uma lei feita especificamente para esse fim pelo Congresso
Nacional, de igual maneira se dá com as Assembleias Legislativas, com a
Câmara Distrital e com as Câmaras Municipais no caso de unidades estaduais,
distritais ou municipais.

7 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DO SNUC
Nos processos de licenciamento ambiental com exigência de EIA/
Rima, a Lei nº 9.985/2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades
de Conservação da Natureza (SNUC), exige que o empreendedor pague
pelo menos 0,5% do valor do empreendimento a título de compensação
ambiental. Em outras palavras, somente nos licenciamentos das atividades
significativamente poluidoras, as quais foram elencadas exemplificativamente
no art. 2º da Resolução nº 01/86 do Conama9, é que essa exigência é pertinente:
Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de
empreendimentos de significativo impacto ambiental,
assim considerado pelo órgão ambiental competente, com
fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo
relatório – EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar
8.
9.

BRASIL. DECRETO Nº 5.746, DE 5 DE ABRIL DE 2006.Disponível em: http://www.
planalto.gov.br htm Acesso em: 20 mar. 2021.
CONAMA. RESOLUÇÃO CONAMA Nº 001, de 23 de janeiro de 1986. Disponível em: http://
www2.mma.gov.br Acesso em: 20 mar. 2021.
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a implantação e manutenção de unidade de conservação
do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o disposto
neste artigo e no regulamento desta Lei.
§1º O montante de recursos a ser destinado pelo
empreendedor para esta finalidade não pode ser inferior
a meio por cento dos custos totais previstos para a
implantação do empreendimento, sendo o percentual
fixado pelo órgão ambiental licenciador, de acordo com o
grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento.
§2º Ao órgão ambiental licenciador compete definir
as unidades de conservação a serem beneficiadas,
considerando as propostas apresentadas no EIA/
RIMA e ouvido o empreendedor, podendo inclusive ser
contemplada a criação de novas unidades de conservação.
§3º Quando o empreendimento afetar unidade de
conservação específica ou sua zona de amortecimento, o
licenciamento a que se refere o caput deste artigo só poderá
ser concedido mediante autorização do órgão responsável
por sua administração, e a unidade afetada, mesmo que não
pertencente ao Grupo de Proteção Integral, deverá ser uma
das beneficiárias da compensação definida neste artigo.

É importante lembrar que essa é uma compensação genérica, que
independe da existência de um dano ambiental específico, pois sua cobrança se
baseia no simples fato de a atividade ser efetiva ou potencialmente causadora
de significativa degradação e, portanto, sujeita à EIA/Rima. O intuito da
cobrança é fomentar a criação e a manutenção do SNUC, já que toda a receita
é obrigatoriamente aplicada nessa finalidade.
Em última análise, essa é uma forma de fazer que o Poder Público
possa dar concretude ao inc. III, do §1º, do art. 225 da Constituição Federal,
segundo o qual cabe ao Poder Público:
definir, em todas as unidades da Federação, espaços
territoriais e seus componentes a serem especialmente
protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas
somente através de lei, vedada qualquer utilização que
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem
sua proteção.

O Supremo Tribunal Federal julgou a Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 3.378/2004, proposta pela Confederação Nacional
da Indústria, decidindo pela constitucionalidade da compensação ambiental
instituída pela Lei nº 9.985/2000:
EMENTA:
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
ART.
36
E
SEUS §§1º, 2º E 3º DA LEI Nº 9.985, DE 18 DE
JULHO DE 2000. CONSTITUCIONALIDADE
DA
COMPENSAÇÃO
DEVIDA
PELA
IMPLANTAÇÃO
DE
EMPREENDIMENTOS
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DE SIGNIFICATIVO IMPACTO AMBIENTAL.
INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO §1º DO
ART. 36. 1. O compartilhamento-compensação ambiental
de que trata o art. 36 da Lei nº 9.985/2000 não ofende
o princípio da legalidade, dado haver sido a própria lei
que previu o modo de financiamento dos gastos com as
unidades de conservação da natureza. De igual forma,
não há violação ao princípio da separação dos Poderes,
por não se tratar de delegação do Poder Legislativo para
o Executivo impor deveres aos administrados. 2. Compete
ao órgão licenciador fixar o quantum da compensação,
de acordo com a compostura do impacto ambiental a ser
dimensionado no relatório – EIA/RIMA. 3. O art. 36 da
Lei nº 9.985/2000 densifica o princípio usuário-pagador,
este a significar um mecanismo de assunção partilhada da
responsabilidade social pelos custos ambientais derivados
da atividade econômica. 4. Inexistente desrespeito ao
postulado da razoabilidade. Compensação ambiental
que se revela como instrumento adequado à defesa
e preservação do meio ambiente para as presentes e
futuras gerações, não havendo outro meio eficaz para
atingir essa finalidade constitucional. Medida amplamente
compensada pelos benefícios que sempre resultam de
um meio ambiente ecologicamente garantido em sua
higidez. 5. Inconstitucionalidade da expressão “não pode
ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos
para a implantação do empreendimento”, no §1º do
art. 36 da Lei nº 9.985/2000. O valor da compensaçãocompartilhamento é de ser fixado proporcionalmente ao
impacto ambiental, após estudo em que se assegurem o
contraditório e a ampla defesa. Prescindibilidade da fixação
de percentual sobre os custos do empreendimento. 6. Ação
parcialmente procedente10.

Ocorre que essa mesma decisão considerou inconstitucional a parte do
§1º do art. 36 da lei em questão que determina que o valor da compensação
não pode ser inferior a 0,5% dos custos totais previstos para a implantação
do empreendimento, sob o argumento de que não é correto definir o valor
sem um estudo específico e sem o direito à ampla defesa. Por essa razão, foi
editado o Decreto nº 6.848/2009, que modificou o Decreto nº 4.340/2002,
atribuindo à Câmara Técnica Federal de Compensação Ambiental do
Ministério do Meio Ambiente a competência para efetuar esse cálculo de
acordo com os seguintes critérios:
Art. 31. Para os fins de fixação da compensação ambiental
de que trata o art. 36 da Lei no 9.985, de 2000, o Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA estabelecerá o grau de impacto a partir de estudo
prévio de impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/
RIMA, ocasião em que considerará, exclusivamente, os
10. STF. Tribunal Pleno. ADI nº 3.378/DF. Rel. Min. Carlos Britto, j. 9.4.2009.
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impactos ambientais negativos sobre o meio ambiente.
§1º O impacto causado será levado em conta apenas uma
vez no cálculo.
§3º Não serão incluídos no cálculo da compensação
ambiental os investimentos referentes aos planos, projetos
e programas exigidos no procedimento de licenciamento
ambiental para mitigação de impactos, bem como os
encargos e custos incidentes sobre o financiamento do
empreendimento, inclusive os relativos às garantias, e os
custos com apólices e prêmios de seguros pessoais e reais.
Art. 31-A. O Valor da Compensação Ambiental - CA será
calculado pelo produto do Grau de Impacto - GI com o
Valor de Referência - VR, de acordo com a fórmula a seguir:
CA = VR x GI, onde:
CA = Valor da Compensação Ambiental;
VR = somatório dos investimentos necessários para
implantação do empreendimento, não incluídos os
investimentos referentes aos planos, projetos e programas
exigidos no procedimento de licenciamento ambiental para
mitigação de impactos causados pelo empreendimento,
bem como os encargos e custos incidentes sobre o
financiamento do empreendimento, inclusive os relativos
às garantias, e os custos com apólices e prêmios de seguros
pessoais e reais; e
GI = Grau de Impacto nos ecossistemas, podendo atingir
valores de 0 a 0,5%.
§1º O GI referido neste artigo será obtido conforme o
disposto no Anexo deste Decreto.
§2º O EIA/RIMA deverá conter as informações necessárias
ao cálculo do GI.

A normatização transcrita resultou negativa para o financiamento
das unidades de conservação, não pela consideração exclusiva dos impactos
ambientais negativos, nem pela exclusão dos investimentos ambientais,
encargos e custos incidentes sobre o financiamento, mas pela fixação do
percentual máximo.
O piso mínimo de 0,5% se tornou, agora, o patamar máximo, o
que pode comprometer a correspondência e a proporcionalidade entre a
compensação e o significativo impacto no caso concreto, afrontando o inc.
VI, do art. 170, da Carta Magna. Por isso, a Procuradoria Geral da República
ajuizou a Reclamação nº 17.364 no Supremo Tribunal Federal, sob a alegação
de que a norma em questão contraria a decisão da ADI nº 3.378, pois se
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não é possível fixar limite mínimo, também não é devida a fixação de limite
máximo.
O relator do processo exarou decisão monocrática negando seguimento
à reclamação, sob o fundamento de que o ato reclamado não guarda identidade
temática com o acórdão paradigma, decisão esta que está pendente de agravo
regimental.
A aplicação dos recursos segue um critério de ordem de importância,
o qual deve necessariamente ser observado, conforme dispõe abaixo o
mencionado decreto. Isso significa que não existe discricionariedade no que
diz respeito à aplicação dos recursos, cabendo ao órgão ambiental justificar a
sua opção entre as possibilidades legais oferecidas:
Art. 33. A aplicação dos recursos da compensação
ambiental de que trata o art. 36 da Lei nº 9.985, de 2000,
nas unidades de conservação, existentes ou a serem criadas,
deve obedecer à seguinte ordem de prioridade:
I – regularização fundiária e demarcação das terras;
II – elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo;
III – aquisição de bens e serviços necessários à
implantação, gestão, monitoramento e proteção da unidade,
compreendendo sua área de amortecimento;
IV – desenvolvimento de estudos necessários à criação de
nova unidade de conservação; e
V – desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo
da unidade de conservação e área de amortecimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo do presente artigo foi fazer uma análise dos aspectos gerais
do SNUC, de maneira a permitir uma visão geral sobre o assunto.
Dessa forma, foram analisados os objetivos do SNUC, os seus
fundamentos jurídicos, os seus instrumentos, as categorias de Unidades de
Conservação, os requisitos para a criação de desconstituição ou redução de
limites das Unidades de Conservação e a compensação ambiental prevista no
art. 36 da Lei do SNUC.
Previsto no inciso III, do § 1º, do art. 225 da Constituição Federal,
o SNUC é uma forma de dar concretude ao caput do citado dispositivo
constitucional, segundo o qual todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado.
Trata-se, inclusive, de um dos objetivos da Política Nacional do Meio
Ambiente, sendo, portanto, um dos sustentáculos de qualquer política
ambiental séria.

848

ADVOCACIA AMBIENTAL
desafios e perspectivas

REFERÊNCIAS
ANTUNES, Paulo de Bessa. Áreas protegidas e propriedade constitucional. São
Paulo: Atlas, 2011.
ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 14. Ed. São Paulo: Atlas, 2012.
ANTUNES, Paulo de Bessa. Zonas de amortecimento (área circundante) de
Ucs. Revista do Instituto dos Advogados Brasileiros. Ano II, n. 7, p. 4-24, jul-set de
2010.
BENJAMIN, Antônio Herman. Introdução à Lei do Sistema Nacional de
UCs. BENJAMIN, A. H. Direito ambiental das áreas protegidas: o regime jurídico
das UCs. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001.
BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL DE 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicao.htm Acesso em: 20 mar. 2021.
BRASIL. DECRETO Nº 5.746, DE 5 DE ABRIL DE 2006.Disponível em:
http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 20 mar. 2021.
BRASIL. LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm Acesso em 20 mar.
2021.
BRASIL. LEI Nº 9.985, DE 18 DE JULHO DE 2000. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9985.htm Acesso em: 20 mar. 2021.
CONAMA. RESOLUÇÃO CONAMA Nº 001, de 23 de janeiro de 1986.
Disponível em: http://www2.mma.gov.br. Acesso em: 20 mar. 2021.
FARIAS, Talden; ATAÍDE, Pedro Henrique Sousa de. A compensação
ambiental do art. 36 da Lei 9.985/2000: um instituto brasileiro em prol das
UCs. BRAVO, A. S.; CERVI, J. R. Multiculturalismo, tecnología y medio ambiente.
Sevilla: Punto Rojo Libros, 2015. p. 337-353.
FARIAS, Talden; ATAÍDE, Pedro Henrique Sousa de. Regime jurídico da
zona de amortecimento. Mossoró, Revista Internacional de Direito Ambiental, v.
VIII, p. 271-294, 2019.
FARIAS, Talden. Licenciamento ambiental: aspectos teóricos e práticos. 7. ed.
Belo Hozironte: Fórum, 2019.
FARIAS, Talden. Reserva Particular do Patrimônio Natural: análise do seu
regime jurídico. Revista Direito e Liberdade - ESMARN - v. 11, n. 2, p. 285 – 298
– jul/dez 2009.

ALEXANDRE BURMANN
PAULO DE BESSA ANTUNES

849

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Áreas protegidas: a Lei n 9.985/2000.
BENJAMIN, Antônio Herman (org.). Direito ambiental das áreas protegidas:
o regime jurídico das unidades de conservação. Rio de Janeiro: Forense
Universitária.
MMA. Ministério do Meio Ambiente. Convenção sobre Diversidade Biológica.
Disponível em: https://www.gov.br. Acesso em 20 mar. 2021.
MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 8. Ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2013.
NOGUEIRA NETO, Paulo. Evolução histórica das ARIEs e APAs.
BENJAMIN, A. H. Direito ambiental das áreas protegidas: o regime jurídico das
unidades de conservação. Rio de Janeiro: Forense Universitária.
RODRIGUES, José Eduardo Ramos. Sistema nacional de UCs. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2005.
SAYER, Jeffrey. Rainforest buffer zones: Guidelines for protected area managers.
Gland: IUCN-the World Conservation Union, Forest Conservation
Programme, 1991.
SMOLENTZOV, Daniel. Zona de amortecimento de unidade de conservação da
natureza. 110 f. Dissertação (Mestrado em Direitos Difusos e Coletivos) –
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2013.

CAPÍTULO
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As instituições financeiras e os
riscos climáticos no Brasil
TIAGO ANDRADE LIMA

INTRODUÇÃO
O aquecimento global provocado pela ação antropocêntrica é uma
realidade inegável e uma preocupação que integra a agenda internacional de
diversos países. Segundo os dados divulgados no Relatório do IPCC1, em 2019,
este fenômeno é o responsável direto por vários impactos causados sobre a
Terra, incluindo incêndios florestais, mudanças na precipitação e ondas de
calor. Um estudo apoiado pelas Organizações das Nações Unidas – ONU,
publicado no mês de setembro de 20202, aponta que a mudança climática
pode levar o mundo a um dos quinquênios (2016 – 2020) mais quentes da
história, realidade esta cada vez mais próxima em razão da possível falha das
metas previstas no Acordo de Paris, para manter os níveis da temperatura
global abaixo de 2° C, consoante pontua o mesmo documento.
No Brasil, a Carta Magna de 1988 estabeleceu, em seu artigo 2253,
a necessidade de a coletividade defender e preservar o meio ambiente
para as presentes e futuras gerações, o que se convencionou chamar de
responsabilidade intergeracional. Trata-se, portanto, de uma regra cujo dever
de obediência é inafastável.
Nesse sentido, o desenvolvimento econômico do país, bem como dos
demais países emergentes, deve ser realizado sob a perspectiva da finitude dos
1.
2.
3.

INTERNATIONAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. Special report on climate change and
land. 2019. Disponível em: <https://www.ipcc.ch/srccl/>. Acesso em: 21 out. 2020.
MUDANÇA CLIMÁTICA PODE LEVAR O MUNDO A UM DOS QUINQUÊNIOS
MAIS QUENTES. ONU News, Nova Iorque, 09 set. 2020. Disponível em: <https://news.
un.org/pt/story/2020/09/1725592>. Acesso em: 21 out. 2020.
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.
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recursos naturais disponíveis no meio ambiente e da necessidade de inserção
de novas tecnologias que privilegiem o reaproveitamento dos recursos não
renováveis. Outrossim, é preciso privilegiar a utilização cada vez maior de
recursos renováveis nos processos produtivos de larga escala, com o objetivo
de minimizar os danos climáticos causados ao planeta pela extrapolação da
exploração, do modo de produção e do consumo exacerbado.
Nesse sentido, as instituições financeiras, como indutoras do
desenvolvimento econômico em um país, têm papel primordial no incentivo
e fomento à adoção de alternativas tecnológicas sustentáveis. Face ao exposto,
este artigo se propõe a analisar algumas obrigações firmadas pelo Brasil
no âmbito do Acordo de Paris4 e como as instituições financeiras podem
funcionar como impulsionadoras do processo de minimização dos riscos
climáticos locais.

1 ACORDO DE PARIS E A INDC DO BRASIL
O esforço no combate às mudanças climáticas decorrentes da ação
do homem frente à natureza apresenta, como um de seus marcos principais
em escala global, a Convenção das Nações Unidas para o Meio Ambiente
e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro, realizada em 1992, quando a
comunidade internacional trouxe à lume a responsabilidade histórica dos
países desenvolvidos pelas mudanças climáticas antropocêntricas.
Em 1997, em Kyoto, no Japão, as negociações sobre o documento
definiram como e em que contexto a proteção do clima deveria prosseguir,
determinando que grandes emissores de gases de efeito estufa deveriam
liderar a desaceleração das mudanças climáticas. De toda forma, somente
em fevereiro de 2005, após a assinatura de 141 países, dos quais apenas os
desenvolvidos tiveram obrigações fixadas, o Protocolo de Kyoto entrou em
vigor.
Porém, como o documento trazia responsabilidades apenas aos países
desenvolvidos, que são responsáveis, como se verá adiante, por uma parcela
menor das emissões globais, identificou-se a necessidade de revisar os seus
termos para buscar uma participação mais ativa dos países emergentes. E,
assim, em 12 de dezembro de 2015, foi publicado o Acordo de Paris, subscrito
pela grande maioria dos países do mundo, cujos termos limitaram o aumento
da temperatura média planetária a 1,5º C. No documento, os signatários do
pacto se comprometeram com metas climáticas nacionais de redução de CO2.
Dessa forma, o Acordo de Paris se traduziu em um verdadeiro pacto
mundial para a diminuição das emissões de gases do efeito estufa na atmosfera.
Nele, buscou-se estabelecer metas factíveis de redução da emissão de gases
do efeito estufa para os países que ratificaram o acordo, a fim de facilitar
4.

ONU. Organização das Nações Unidas. Acordo de Paris. 2015..
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o cumprimento por parte dos países desenvolvidos e também pelos países
emergentes. Para tanto, o documento previu e estimulou uma maior utilização
de fontes de energia renováveis, como forma de ajudar a limitar o aumento da
temperatura global a 1,5°C até o fim deste século.
Pela primeira vez, por meio do Acordo de Paris, foram imputadas
obrigações para os países em desenvolvimento, sendo esta uma das principais
e mais importantes novidades trazidas no documento. Isso porque, conforme
estudo publicado pela ONU em novembro de 20195, os países do G-20,
dentre os quais se inclui o Brasil, respondem por 78% de todas as emissões
de CO2 no mundo.
Ainda sobre o Acordo, foram traçadas estratégias de monitoramento
do risco climático, por meio da elaboração de um relatório sobre os impactos
do aumento da temperatura em 1,5°C pelo International Pannel on Climate Change
(IPCC) e das revisões periódicas dos planos climáticos nacionais apresentados
pelos países signatários do tratado.
Para isso, as Partes acordaram que cada país deveria elaborar e
apresentar, antes da COP-21, sua “pretendida contribuição nacionalmente
determinada” (Intended Nationally Determined Contribution – INDC, na sigla em
inglês), na qual deveria indicar o esforço que estaria disposto a fazer para
contribuir com o objetivo principal da Convenção6.
No Brasil, o componente de mitigação apresentado na INDC7 foi
embasado nas três principais fontes de emissão do país (Mudança do Uso da
Terra e Florestas, Energia e Agropecuária).
No que se refere ao componente energia, importante salientar que
a matriz energética brasileira, em 2019, contou com 46,1% de participação
de energias renováveis, sendo representadas por biomassa de cana (18%),
hidráulica (12,4%), lenha e carvão vegetal (8,7%) e outras renováveis – solar
e eólica (7%)8.
Nota-se, portanto, que, no setor da energia, a meta estabelecida na
INDC, de alcançar uma participação estimada de 45% de energias renováveis
na composição da matriz energética em 2030, estaria atendida, o que poderia
5.
6.

7.

8.

PAÍSES DO G-20 RESPONDEM POR 78% DE TODAS AS EMISSÕES DE CO2,
REVELA ESTUDO. ONU News, Nova Iorque, 09 set. 2020. Disponível em: <https://news.
un.org >. Acesso em: 21 out. 2020.
De acordo com o parágrafo 16 (b) do “Chamado de Lima para ação sobre mudança do
clima”, estabeleceu-se o prazo para que as iNDCs fossem comunicadas pelas Partes até 1º de
Outubro de 2015, de forma que constasse em documento técnico sobre o efeito agregado das
contribuições, que deveria subsidiar a COP-21.
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Fundamentos para a elaboração da Pretendida Contribuição
Nacionalmente Determinada (iNDC) do Brasil no contexto do Acordo de Paris sob a UNFCCC.
Disponível em: <https://www.mma.gov.br/images/arquivos/clima/convencao/indc/Bases_
elaboracao_iNDC.pdf>. Acesso em: 9 out. 2020.
BRASIL. Ministério das Minas e Energia. Balanço Energético Nacional 2020. Disponível em:
<https://www.epe.gov.br >. Acesso em: 14 out. 2020.
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conduzir a um cenário de aparente sustentabilidade ambiental em nosso
território.
Porém, duas questões importantes merecem melhor análise: a) percebese uma elevada utilização de combustíveis fósseis, a exemplo do carvão
vegetal e da lenha que representam 7% na nossa matriz; e b) segundo dados
do Balanço Energético Nacional (BEM) de 2019, 64,9% da energia elétrica do
país é gerada em usinas hidrelétricas.
Essas preocupações ficaram estampadas no detalhamento das metas
do INDC do Brasil, quando foram apresentados os seguintes parâmetros
adicionais: a) expandir o uso de fontes renováveis, além da energia hídrica,
na matriz total de energia para uma participação de 28% a 33% até 2030; e
b) expandir o uso doméstico de fontes de energia não fóssil, aumentando
a parcela de energias renováveis (além da energia hídrica) no fornecimento
de energia elétrica para ao menos 23% até 2030, inclusive pelo aumento da
participação de eólica, biomassa e solar.
Para tanto, em 2010, o Governo Federal definiu cinco Grupos de
Trabalho coordenados pala Casa Civil, visando integrar as ações necessárias
ao processo de elaboração dos Planos Setoriais de Mitigação e de Adaptação
em Mudança do Clima. Dentre as principais medidas propostas no Plano
Setorial de Energia, até 2020, foi estipulada a seguinte: reduzir 5,2% do
consumo projetado para 2020 de combustíveis fósseis na indústria (economia
equivalente a 9,3 milhões de toneladas equivalente de petróleo ou 194 mil
barris de petróleo equivalente por dia)9.
Percebe-se, assim, que avançar na substituição dos combustíveis
fósseis, em especial no que se refere à redução de emissões de gases de efeito
estufa na atmosfera, é medida necessária ao Brasil. É sempre importante
lembrar a diversidade de fontes de energia limpa disponíveis como alternativa
à utilização de algumas espécies de combustíveis, como o etanol, que pode
substituir a gasolina; o biogás, que pode substituir o gás natural; a biomassa
e os combustíveis derivados de resíduos sólidos, que substituem o coque de
petróleo e outros combustíveis fósseis, em fornos e caldeiras.
Ademais, alguns pontos merecem maior aprofundamento com relação
às chamadas energias renováveis: não se está considerando, por exemplo, no
caso das usinas hidrelétricas, os problemas sociais decorrentes da remoção
das famílias das áreas alagadas e da perda da biodiversidade local. Cerca de
250 mil famílias, ou quase um milhão de pessoas já foram expulsas de suas
terras, sendo que menos de 10% receberam algum tipo de indenização10.
MONZONI, Mario et. al. Financiamentos privados e mudança do clima: análise das estratégias e práticas
de bancos privados no Brasil na gestão da mudança do clima. Disponível em: <http://bibliotecadigital.
fgv.br >. Acesso em: 06 nov. 2020.
10. BERMANN, C. Crise ambiental e as energias renováveis. Ciência e Cultura. 60 (3), 20-29, 2008.
Disponível em: http://cienciaecultura.bvs.br. Acesso em: 08 nov. 2020.
9.
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Além disso, há que se considerar o difícil processo de adaptação e
resiliência sociocultural e ecológica de grupos sociais que experienciam
o deslocamento geográfico forçado decorrente da implantação dessas
atividades. É a chamada resiliência socioecológica e cultural11, que pode ser
definida como a capacidade de um sistema em absorver choques, sem perder
sua identidade, estrutura e processos fundamentais para o seu funcionamento.
É patente, portanto, que essa questão não é considerada, ou tem pouco peso,
quando se intitula esse tipo de matriz como sustentável.
Outrossim, com relação ao carvão vegetal e à lenha, além de se tratar de
um combustível fóssil, também não se considera a quantidade deste produto
que foi obtida da mata nativa12. Já no caso das usinas de geração de energia
solar, não se analisa o ciclo de vida dos painéis fotovoltaicos, o que torna o
processo de busca pela sustentabilidade ineficiente.
Essas questões corroboram com o supracitado estudo apoiado pela
13
ONU que pôs em dúvida a efetividade das metas fixadas para manter aumento
da temperatura global bem abaixo de 2° C. De tal modo, o aprofundamento
das análises dos empreendimentos de energia renovável, quanto aos impactos
negativos que geram, torna-se condição imprescindível para se considerar
uma matriz verdadeiramente sustentável e que minimize os riscos climáticos
associados a esta

2 RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Nesse sentido, a avaliação, pelas instituições financeiras, sobre as
atividades a serem fomentadas e os seus reais impactos sobre as mudanças
climáticas é fator preponderante para se ter clareza quanto à acuracidade dos
dados levantados e a certeza dos resultados esperados. É a necessária atenção
com o chamado financiamento do clima, termo que se refere às estratégias
para o financiamento de investimentos em mitigação e adaptação à mudança
climática14.
Assim, resta claro que, para se dispor de uma análise mais realística
sobre a evolução da mitigação dos riscos climáticos no Brasil, a partir da
mudança da sua matriz energética, há que se analisar, com precisão, os
11. FOLKE, C. Resilience: The emergence of a perspective for social–ecological systems analyses. Global
environmental change, vol. 16, p. 253-267. Disponível em: < https://scholar.google.com.br>.
Acesso em: 06 nov. 2020.
12. BERMANN, C. Crise ambiental e as energias renováveis. Ciência e Cultura. 60 (3), 20-29, 2008.
Disponível em: http://cienciaecultura.bvs.br. Acesso em: 08 nov. 2020.
13. PAÍSES DO G-20 RESPONDEM POR 78% DE TODAS AS EMISSÕES DE CO2,
REVELA ESTUDO. ONU News, Nova Iorque, 09 set. 2020. Disponível em: <https://news.
un.org>. Acesso em: 21 out. 2020.
14. BRASIL, SAIN - Secretaria de Assuntos Internacionais. Financiamento do Clima. 2016.
Disponível em: <Página Inicial > Assuntos > Políticas Institucionais Econômico-Financeiras
e Cooperação Internacional > Financiamento do Clima. Acesso em: 05 nov. 2020
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impactos gerados por essas atividades de geração de energia renováveis e,
sobretudo, quais os critérios e condições para que essas atividades sejam
fomentadas no Brasil.
No entendimento de Farley15, quanto à análise sobre o financiamento
das atividades econômicas, há pelo menos três razões pelas quais é importante
ver a conservação ambiental, por meio de uma lente econômica: ela pode
ajudar a entender as forças motrizes por trás da perda e da degradação
ecológica, pode ajudar a decidir quanta conservação é apropriada e, o mais
importante para os objetivos deste artigo, pode ajudar na alocação eficiente
dos recursos para a conservação ambiental.
Ademais, Blyth e Baron afirmam que a eficácia deste tipo de
investimento verde irá depender da existência de um setor bancário bem
desenvolvido, que seja capaz de converter o risco reduzido em recursos
financeiros mais prontamente disponível para os projetos e possa geri-los de
forma transparente e responsável16.
Ainda com relação ao mercado financeiro, Lins e Wajnberg consideram
esse setor como um causador de alto impacto ambiental indireto, que se dá
principalmente por meio de suas atividades de financiamento para seus clientes
e no seu relacionamento com seus fornecedores17. Ainda segundo os autores,
o principal papel dos bancos no desenvolvimento sustentável não é um papel
de executor de mudanças, mas sim de indutor de mudanças nas partes com
as quais se relaciona. Importante ressaltar que, no Brasil, o setor bancário é o
grande provedor de recursos para o desenvolvimento econômico. Em 2007, o
fornecimento de capital via emissões de títulos totalizou R$100,22 bilhões18.
Nesse sentido, o mercado financeiro, como indutor do desenvolvimento
econômico, sobretudo nos países emergentes, tem papel preponderante
na análise, com profundidade, de projetos que realmente atendam aos
requisitos de sustentabilidade. Nos termos do artigo publicado na Revista do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES19, as instituições
financeiras de desenvolvimento, no mundo, estão mudando em direção à maior
transparência, melhor governança e maior responsabilidade socioambiental.
15. FARLEY, J. Conservation through the economics lens. Environmental management, vol. 45, p. 26-38.
2010. Disponível em: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00267-008-9232-1.
pdf>. Acesso em: 06 nov. 2020.
16. BLYTH, W.; BARON, R. Green investment schemes: options and issues. OECD Environment
Directorate and International Energy Agency, 2003.
17. LINS, C. WAJNBERG, D. Sustentabilidade corporativa no setor financeiro brasileiro. Fundação
Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável. 2007, p. 11.
18. TOSINI, Maria de Fátima Cavalcante et. al. Políticas de responsabilidade socioambiental dos bancos:
indutoras do desenvolvimento sustentável? Disponível em: <https://web.bndes.gov.br>. Acesso em: 16
out. 2020.Acesso em 16 out. 2020.
19. TOSINI, Maria de Fátima Cavalcante et. al. Políticas de responsabilidade socioambiental dos bancos:
indutoras do desenvolvimento sustentável? Disponível em: <https://web.bndes.gov.br>. Acesso em: 16
out. 2020.Acesso em 16 out. 2020.
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Ainda segundo o artigo, as relações entre as instituições financeiras
e o poder público que as controla devem ser inseridas no contexto maior
da economia. No pós-crise, novos desafios econômicos, sociais e ambientais
foram colocados, tanto para países desenvolvidos quanto para os menos
desenvolvidos, e só aumentaram a importância de contar com alternativas de
crédito e de fomento propiciadas pelas instituições financeiras.
Nesse contexto, considerando a preocupação do mercado financeiro
com os aspectos sociais, ambientais e de governança, foi criado em 2005, no
Brasil, no mercado financeiro, pela BM&FBOVESPA (Bolsa de Valores de
São Paulo e Bolsa de Mercadorias e Futuros) o Índice de Sustentabilidade
Empresarial – ISE.
Para os investidores, a sustentabilidade representou uma oportunidade,
na medida em que o mercado de Investimento Sustentável e Responsável
(ISR) seguia sua trajetória de expansão, o que comprova a demanda por
empresas cujas atividades possam se sustentar no longo prazo, com ganhos
ambientais, sociais e econômicos20.
No mercado econômico mundial, ainda segundo o documento, o
Investimento Sustentável e Responsável (ISR) foi definido pelo European
Sustainability Forum (Eurosif) como um processo de investimento que alia os
objetivos financeiros do investidor com suas preocupações e valores acerca
do meio ambiente, da sociedade e de questões de governança (Environmental,
Social and Governance – ESG).
Sobre essa questão, trata-se de um movimento mundial do mercado
financeiro em busca de investimentos e ativos sustentáveis e com menos
riscos. Isso é claramente demonstrado com a quantidade de ativos e números
de fundos que incorporaram critérios de ESG. Entre 2010 e 2012, esses ativos
aumentaram 78%, passando de US$ 569 bilhões para US$ 1,01 trilhões em
720 fundos ESG diferentes21.
Todavia, é importante ressaltar que a incorporação desses critérios
ESG nos investimentos mundiais é voluntária e não existe, como se verá
a seguir, uma uniformidade de critérios definidos nas normas regulatórias
brasileiras, o que pode implicar empecilhos à mudança com sustentabilidade
da matriz energética no Brasil e à respectiva análise do grau de minimização
dos riscos climáticos.
É certo que, no Brasil, desde 2014, as instituições financeiras estão
obrigadas a manter uma política de gerenciamento de riscos socioambientais,
20. MACEDO, Fernanda et. al. O valor do ISE: principais estudos e a perspectiva dos investidores.
BM&FBOVESPA: São Paulo, 2012. Disponível em: <https://bibliotecadigital.fgv.br >.
Acesso em: 15 out. 2020.
21. MACEDO, Fernanda et. al. O valor do ISE: principais estudos e a perspectiva dos investidores.
BM&FBOVESPA: São Paulo, 2012. Disponível em: <https://bibliotecadigital.fgv.br >.
Acesso em: 15 out. 2020.
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nos termos da Resolução BACEN nº 4237/201422. Ademais, a Comissão de
Valores Mobiliários (por meio da Instrução CVM nº 586/17) passou a exigir a
divulgação de informações mais detalhadas sobre os “impactos das atividades
da companhia na sociedade e no meio ambiente, visando à perenidade da
companhia e a criação de valor de longo prazo”, no modelo “comply or explain”.
Nessa mesma linha, o Conselho Monetário Nacional, por meio
da Resolução CMN nº 4.661/2018, previu que as entidades fechadas de
previdência complementar deveriam considerar a análise de riscos “dos
aspectos relacionados à sustentabilidade econômica, ambiental, social e de
governança dos investimentos” na aplicação dos recursos que administram23.
Nota-se que há um claro interesse, na pauta, pelo mercado financeiro.
No entanto, para a análise quanto à efetividade das normas, existe a
necessidade de parametrização dos dados levantados. Segundo Vasconcelos24,
não cabe mais aos bancos um papel passivo e de monitoramento, mas sim uma
postura ativa, identificando empreendedores, tecnologias e novos modelos de
negócios. Segundo o autor, somente assim é possível ter um saldo positivo
para todas as partes25.
Em recente Relatório, publicado em setembro de 202026, a Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE informou
que, em diferentes graus, investidores institucionais e bancos centrais estão
usando métricas e metodologias do ESG para reequilibrar suas carteiras,
a fim de incorporar melhor os riscos climáticos e, por sua vez, facilitar a
sustentabilidade do sistema financeiro.
Apesar disso, e como indicado por uma avaliação interna da OCDE
sobre a integração do ESG no relatório, os bancos centrais identificaram uma
série de desafios para integrar ainda mais os fatores do ESG, que vão, desde
inconsistências metodológicas, falta de evidências de retornos ajustados ao
risco a perguntas sobre até que ponto as classificações de ESG se alinham
com os riscos climáticos e com os objetivos ambientais.
Além disso, segundo o Relatório, esses desafios são agravados por
questões sobre a qualidade, comparabilidade e disponibilidade de dados ESG,
bem como a falta de divulgação padronizada do ESG.
22. BANCO CENTRAL DO BRASIL. Resolução n. 4.327 de 2014. Disponível em: <https://www.
bcb.gov.br >. Acesso em: 28 out. 2020.
23. PROLO, Caroline Dihl; STROPPE, Thais de Castro. Existem obrigações legais relacionadas às
mudanças climáticas no Brasil? Disponível em: <https://www.jota.info Acesso em: 09 nov. 2020.
24. VASCONCELOS, M. S. O papel das instituições financeiras na transição para uma economia
verde. Economia Verde Desafios e oportunidades. N. 8. 191-196. Junho 2011.
25. VASCONCELOS, M. S. O papel das instituições financeiras na transição para uma economia
verde. Economia Verde Desafios e oportunidades. N. 8. 191-196. Junho 2011.
26. BOFFO, R., C. Marshall; PATALANO, R. ESG Investing: Environmental Pillar Scoring and
Reporting. Disponível em: <www.oecd.org>. Acesso em: 09 nov. 2020.
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Conforme o Relatório da OCDE, o Brasil se destaca pelo elevado
número de políticas e regulações relacionadas à sustentabilidade no setor
bancário, com 10 (dez) dessas regras, atrás apenas da União Europeia, com
14, e a frente de outros países em desenvolvimento como Rússia (3), Índia
(1), China (8) e África do Sul (3) e de vizinhos latino-americanos como
Argentina (2), Colômbia (1), México (2) e Peru (1). No entanto, em que
pese essa quantidade de normas, o Banco Central do Brasil anunciou, em
setembro de 2020, na sua Agenda da Sustentabilidade27, a necessidade de
aprimoramento das suas normas regulatórias, em especial a Resolução CMN
4.327/2014, nos seguintes termos: a) inclusão do conceito de risco climático;
b) aprimoramento da definição do risco socioambiental; e c) inclusão dos
requisitos aplicáveis a todos os tipos de risco - declaração de apetite por riscos
- testes de estresse - plano de continuidade de negócios e governança.
Para corroborar com a necessidade identificada pelo Banco Central do
Brasil, analisou-se a responsabilidade social empresarial no setor bancário28, a
partir dos Fatores ESG, no período de 2008 a 2015. Referido estudo verificou,
quanto ao fator ambiental, pouca efetividade nos resultados obtidos.
Ao avaliar as quatro maiores instituições do setor financeiro brasileiro
em relação às ações e estratégias associadas à mudança do clima, PNUMA
e GVces (2011, p. 65)29 concluem que o tema, apesar de ser prioritário,
apresenta alguns aspectos críticos com relação às ações de redução do impacto
climático. Dentre eles, destaca-se o item que afirma que eficácia de produtos e
ferramentas para uma economia de baixo carbono é questionável.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante de todo o exposto, restando patente a importância do mercado
financeiro como indutor do combate aos riscos climáticos no país, pode-se
perceber que as normas regulatórias aplicáveis ao setor não trazem a garantia
e o controle necessário sob a sustentabilidade dos investimentos fomentados.
A parametrização dos critérios ESG, somada à inclusão dos riscos
climáticos nas normas, políticas e diretrizes adotadas pelo mercado financeiro
no país, é o primeiro passo para que o Brasil passe a executar, de maneira
confiável, uma economia de baixo carbono e que esteja alinhada com a pauta
dos riscos climáticos.
27. BANCO CENTRAL DO BRASIL. BC# sustentabilidade. Disponível em: <https://www.bcb.
gov.br >. Acesso em: 20 out. 2020.
28. CARLOS, Maria da Graça de Oliveira; MORAIS, Dafne Oliveira Carlos de. Responsabilidade
Social Empresarial no Setor Bancário: Análise a partir dos Fatores ESG. XIX ENGEMA,
2017, ISSN 2359-1048. Disponível em: <http://engemausp.submissao.com.br>. Acesso em:
29 out. 2020.
29. PNUMA e GVces. Financiamentos Privados e Mudança do Clima: Análise das Estratégias e Práticas de
Bancos Privados no Brasil na Gestão da Mudança do Clima. São Paulo: FGV. 2011, p. 65.Disponível
em: http://bibliotecadigital.fgv.br Acesso em 20 nov. 2020.

860

ADVOCACIA AMBIENTAL
desafios e perspectivas

REFERÊNCIAS
BANCO CENTRAL DO BRASIL. BC# sustentabilidade. Disponível em:
<https://www.bcb.gov.br>. Acesso em: 20 out. 2020.
BANCO CENTRAL DO BRASIL. Resolução n. 4.327 de 2014. Disponível em:
<https://www.bcb.gov.br>. Acesso em: 28 out. 2020.
BERMANN, C. (2008) Crise ambiental e as energias renováveis. Ciência e
Cultura. 60 (3), p. 20-29, 2008. Disponível em: http://cienciaecultura.bvs.br.
Acesso em: 08 nov. 2020.
BLYTH, W.; BARON, R. Green investment schemes: options and issues. OECD
Environment Directorate and International Energy Agency, 2003.
BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL DE 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicao.htm Acesso em: 09 out. 2020.
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Fundamentos para a elaboração da
Pretendida Contribuição Nacionalmente Determinada (iNDC) do Brasil no contexto do
Acordo de Paris sob a UNFCCC. Disponível em: <https://www.mma.gov.br/
images/arquivos/clima/convencao/indc/Bases_elaboracao_iNDC.pdf>.
Acesso em: 9 out. 2020.
BRASIL. Ministério das Minas e Energia. Balanço Energético Nacional 2020.
Disponível em: <https://www.epe.gov.br >. Acesso em: 14 out. 2020.
BRASIL, SAIN - Secretaria de Assuntos Internacionais. Financiamento do Clima.
2016. Disponível em: <Página Inicial > Assuntos > Políticas Institucionais
Econômico-Financeiras e Cooperação Internacional > Financiamento do
Clima. Acesso em: 05 nov. 2020
CARLOS, Maria da Graça de Oliveira; MORAIS, Dafne Oliveira Carlos
de. Responsabilidade Social Empresarial no Setor Bancário: Análise a partir
dos Fatores ESG. XIX ENGEMA, 2017, ISSN 2359-1048. Disponível em:
<http://engemausp.submissao.com.br >. Acesso em: 29 out. 2020.
FARLEY, J. Conservation through the economics lens. Environmental
management, vol. 45, pp. 26-38. Disponível em.
FOLKE, C. Resilience: The emergence of a perspective for social–ecological
systems analyses. Global environmental change, vol. 16, pp. 253-267. Disponível
em: < https://scholar.google.com.br >. Acesso em: 06 nov. 2020.
INTERNATIONAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. Special report on
climate change and land. Disponível em: <https://www.ipcc.ch/srccl/>. Acesso
em: 21 out. 2020.

ALEXANDRE BURMANN
PAULO DE BESSA ANTUNES

861

LINS, C. WAJNBERG, D. Sustentabilidade corporativa no setor financeiro brasileiro.
Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável, 2007.
MACEDO, Fernanda et. al. O valor do ISE: principais estudos e a perspectiva dos
investidores. BM&FBOVESPA: São Paulo, 2012. Disponível em: <https://
bibliotecadigital.fgv.br >. Acesso em: 15 out. 2020.
MONZONI, Mario et. al. Financiamentos privados e mudança do clima: análise
das estratégias e práticas de bancos privados no Brasil na gestão da mudança do clima.
Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br Acesso em: 06 nov. 2020.
MUDANÇA CLIMÁTICA PODE LEVAR O MUNDO A UM DOS
QUINQUÊNIOS MAIS QUENTES. ONU News, Nova Iorque, 09 set.
2020. Disponível em: <https://news.un.org/pt/story/2020/09/1725592>.
Acesso em: 21 out. 2020.
ONU. Organização das Nações Unidas. Acordo de Paris. 2015. Disponível
em: file:///C:/Users/Acer/Downloads/undp-br-ods-ParisAgreement.pdf
Acesso em: 20 out. 2020.
PAÍSES DO G-20 RESPONDEM POR 78% DE TODAS AS EMISSÕES
DE CO2, REVELA ESTUDO. ONU News, Nova Iorque, 09 set. 2020.
Disponível
em:
<https://news.un.org/pt/story/2019/11/1695901>.
Acesso em: 21 out. 2020.
PNUMA e GVces. Financiamentos Privados e Mudança do Clima: Análise das
Estratégias e Práticas de Bancos Privados no Brasil na Gestão da Mudança do Clima.
São Paulo: FGV. p. 65, 2011.
PROLO, Caroline Dihl; STROPPE, Thais de Castro. Existem obrigações legais
relacionadas às mudanças climáticas no Brasil? Disponível em: <https://www.jota.
info>. Acesso em: 09 nov. 2020.
TOSINI, Maria de Fátima Cavalcante et. al. Políticas de responsabilidade
socioambiental dos bancos: indutoras do desenvolvimento sustentável? Disponível em:
<https://web.bndes.gov.br > Acesso em: 16 out. 2020.
VASCONCELOS, M. S. O papel das instituições financeiras na transição para uma
economia verde. Economia Verde Desafios e oportunidades. N. 8. 191-196. Junho 2011.

CAPÍTULO

43

A indispensabilidade do advogado à
administração da justiça e os limites
da atuação do ministério público
diante de suas atribuições e da
necessidade de respeito e aceitação
da simetria em relação à advocacia
WERNER GRAU NETO
Em página eletrônica especializada em temas jurídicos, o festejado
professor José Rogério Cruz e Tucci escreveu, recentemente, acerca da
lastimável perda de limites na relação entre magistrados e advogados, citando
caso em que advogado viu suas prerrogativas vilipendiadas de forma triste1
O Professor Tucci invoca texto de Manoel Alceu Afonso Ferreira, intitulado
“Funeral da Cordialidade”, em que o autor mostra que a perda do protocolo
e respeito nas relações entre diferentes protagonistas da Justiça gera ofensa às
prerrogativas dos advogados.
O texto remete a um episódio que formou minhas convicções acerca
do exercício de profissão. O grande Fábio Ferreira de Oliveira, advogado que
se dedicou sempre à defesa das prerrogativas da advocacia, em audiência à
qual compareci como estudante, para parte do aprendizado forense, defendia
o cliente de forma intensa. O magistrado, contrariado, debruçou-se sobre
a mesa e indagou ao advogado se já ouvira falar em desacato à autoridade,
ao que o advogado, debruçando-se de igual maneira sobre a mesa, indagou
ao atônito magistrado se já ouvira falar em abuso de poder. O magistrado,
instintivamente, dirigiu seu olhar ao advogado da outra parte, como que dizendo
estar ali defendendo-o, ao que ouviu o seguinte comentário: “Excelência, o
Doutor Fábio pode ser um advogado excessivamente combativo, e posso eu
1.

TUCCI, José Rogério Cruz e. Intolerável ofensa a prerrogativa de Advogado. Migalhas.
Disponível em: https://www.migalhas.com.br Acesso em 31 out. 2020.
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aqui representar a parte outra; mas não espere de mim apoio à conduta de
restrição das prerrogativas das quais usufruímos em idêntica medida o Dr.
Fábio e eu. Somos ambos advogados.”
A situação, já passados mais de 30 anos de sua ocorrência, ressoa como
um mantra: das prerrogativas do advogado, autoridade nenhuma zombará, em foro algum.
Infelizmente, a perda desses rigores de respeito e protocolo, que nas
relações entre magistrados e advogados já é tão danosa à Justiça, encontra
exemplos que constituem verdadeiro escárnio na conduta de alguns
representantes do Ministério Público, essa instituição que, por dever e
atribuição constitucional, precisa ser um fiel da balança no zelo pelo respeito,
urbanidade e cordialidade nas relações entre todos os agentes que integram o
sistema de Justiça.
Para que dê tais exemplos – a uma, não se generaliza a crítica e, a duas,
cuida-se aqui de apenas alguns exemplos – cuide-se necessário traçar aqui
linha divisória intransponível: NÃO existe assimetria, hierarquia, diferença
de importância ou relevância, em situação nenhuma, entre membros do
Ministério Público e advogados. O simples enxergar de uma suposta situação
que tal revela, em si e por si, inadmissível cerceamento à atividade do
advogado. O artigo 6º da Lei nº 8.906, de 4.7.19942 (Estatuto do Advogado)
impõe a simetria ao estabelecer não existir hierarquia ou subordinação entre
magistrados, membros do Ministério Público e advogados.
Desnecessário, mas salutar aqui desde logo destacar, o advogado,
na forma do artigo 133 da Constituição Federal, é INDISPENSÁVEL à
administração da Justiça. Efeito imediato e insofismável, o tentar impedi-lo
do exercício pleno de seu ofício representará direta e inegável ofensa, odiosa,
não apenas à Constituição Federal, mas também e especialmente ao conceito
de Justiça. O relevante papel atribuído pela Carta Magna ao Ministério Público
não autoriza imaginar, nem de longe, que tal ofício seja de alguma maneira
superior, mais importante ou mesmo diverso da advocacia. Componentes de
um mesmo sistema, urdidos sob o signo dos vasos comunicantes, não serão
jamais capazes ou autorizados a substituir um ao outro. Somente a mais pura
arrogância permitiria autorizar raciocínio diverso.
Em todo e qualquer processo, seja de que natureza for, o cidadão que
restar desprovido de defesa adequada, por meio de advogado constituído
nos autos, estará desamparado pela Justiça. O ser réu não autoriza admitir
a execração e a dispensa da observância de todos os elementos, garantias e
procedimentos da ampla defesa e do contraditório.
Pensar ou imaginar como válido algo diferente seria chancelar o
abuso, seja do Estado, porquanto omisso em prover a estrutura de respeito
e observância a tais ditames, seja do agente que ali representa o agente
2.

BRASIL. LEI Nº 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/l8906.htm Acesso em 31 out. 2020.
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integrante do sistema. Exemplo triste da perda desse olhar indispensável foi
objeto, recentemente, de reação de indignação de boa parte da sociedade: em
audiência na qual se ouvia, como testemunha, a afirmada vítima de violência
sexual, viu-se um perder de protocolo, liturgia, procedimento, urbanidade,
respeito e limites tais, regados à omissão escancarada dos agentes que
deveriam evitar tal cenário, em que a vítima se tornou quase que uma acusada,
submetida a todo tipo de desrespeito, violência e falta de empatia.
O ambiente de uma audiência não pode ser palco para exageros, perda
de urbanidade, desvirtuamento do objeto e objetivo do ato que se pratica. A
perda desse sentido é a desvalorização do processo, afastamento da Justiça,
e abandono do senso de harmonização e resolução de conflitos que cabe ao
sistema de Justiça realizar.
Nesse contexto, observada a ausência de hierarquia e subordinação, há
que se cobrar do advogado desempenho adequado de suas funções e, acima
de tudo, preservar, em qualquer situação, as prerrogativas da advocacia, sob
pena de ofensa à Justiça e nulidade do processo.
Ao Ministério Público, no exercício da relevante missão constitucional
que lhe cabe, é dado usar de ferramentas e mecanismos próprios, estabelecidos
em lei, sempre observados os limites de sua atuação e respeitado, entre
outros, o princípio da legalidade. Vale dizer, ao Ministério Público não é dado
demandar mais do que o cumprimento estrito da lei.
Destaca-se, aqui, que a Constituição Federal de 1988 trouxe ao
Ministério Público atribuições que antes não se via. Interessante exame
crítico da atuação do Parquet na relação com os movimentos sociais, realizada
pelo Procurador da República Julio José de Araújo Junior3 traz elementos em
tudo pertinentes ao olhar aqui lançado. Tal reflexão será algumas vezes citada
aqui, a primeira delas a respeito dessa mudança de visão de atribuição e seus
efeitos, a primeira delas em citação ao entendimento de Ronaldo Macedo
Porto Junior4:
De todas as inovações do texto constitucional, a previsão
de um novo papel para o Ministério Público foi das mais
impactantes. O órgão, que já detinha a titularidade da
ação penal, como ocorria em outros países do mundo,
passou a dispor de um acervo amplo de atribuições, muitas
delas relacionadas à busca de efetivação dos direitos que
a Constituição enunciava, como meio de garantia defesa
da ordem jurídica e da sociedade. Caberia também ao
Ministério Público um papel de controle das demais
3.
4.

ARAÚJO JUNIOR, Julio José de. Ministério Público e Movimentos Sociais: encontros e
desencontros, JOTA, 16.11.2020, Disponível em: https://www.jota.info Acesso em: 1 out.
2020.
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instituições.
Neste novo modelo, a atuação parecerista tradicional
tornara-se insuficiente, já que os interesses antes defendidos
eram eminentemente individuais, ainda que indisponíveis.
Desta feita, o novo perfil impunha uma atuação mais
ampla, que abarcaria interesses coletivos e difusos da
sociedade como um todo e o papel de ombudsman não eleito
da sociedade brasileira.

Dentre os mecanismos de que pode servir-se o Ministério Público, no
desempenho de suas atribuições, está a Recomendação, figura inserida no
rol de mecanismos pela Lei Complementar nº 75, de 20.5.1993, artigo 6º,
inciso XX, “visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública,
bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe
promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis.”
Atuando na condição de custus legis, ou ainda como parte, por legitimação
extraordinária op lege, estará sempre o Ministério Público vinculado aos limites
constitucionais que lhe dão contorno à atuação.
Não é de hoje que se discute pontos atinentes à atuação do Ministério
Público, que vão desde questões meramente formais, mas de todo relevantes,
até questões atinentes ao mérito e forma de desempenho das atribuições
constitucionais.
Ponto interessante, no que tange às questões formais, diz respeito à
disposição dos assentos em audiências. Quando agindo na condição de custus
legis, faz senso que o representante do Ministério Público tome assento ao
lado do magistrado. Afinal, não sendo parte, sentido algum faria que tomasse
assento no posto reservado ao autor ou ao réu. Não representa o membro
do Ministério Público o interesse da parte, mas tão somente zela pelo
atendimento à lei, dado o caráter público, que excede o interesse privado,
envolvido na causa. Justo, pois, que tenha assento que não os reservados ao
autor e ao réu.
Difere, no entanto, a situação quando age o Ministério Público na
condição de parte. Ora, se atua o membro do Ministério Público como
personificação da parte que é, por legitimação extraordinária, substituída
no polo ativo da demanda, nada justifica que o assento a ser ocupado em
audiência seja outro, que não o reservado ao autor. Necessariamente deverá
o membro do Ministério Público, em tal situação, ocupar o assento reservado
ao autor, sob pena de criar-se, já na disposição das partes na sala de audiências,
uma acintosa assimetria entre autor e réu, como se o direito defendido pelo
Autor, quando substituído pelo Ministério Público, fosse “melhor”, ou mais
relevante, do que o direito defendido pelo réu.
Mais ainda: se ao membro do Ministério Público, quando ocupando a
condição de autor do feito, por legitimação extraordinária, é dado ocupar o
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assento ao lado do magistrado, tal privilégio deveria ser concedido também a
qualquer outro legitimado, pela mesma condição extraordinária, à condição
de autor do feito, sob pena de tratamento desigual, assimétrico, entre os
autores da demanda.
Em matéria ambiental, nas ações civis públicas promovidas sob a
égide da Lei nº 7.347, de 24.7.1985, não é incomum serem autores do feito
o Ministério Público e pelo menos um outro dos agentes legitimados à
demanda, na forma do artigo 5º da referida lei.
Causou espanto, não faz muito, a conduta da Promotora de Justiça da
Comarca de Eusébio, no Estado do Ceará, que se recusou, em audiência, a
sentar-se ao lado dos advogados e das partes. A postura, qualquer que seja a
justificativa a tanto, revela uma pretensa condição “diferenciada”, lamentável
e inaceitável.
Em situação outra, em caso rumoroso, deu-se reunião, para tratativas
de acordo, entre os representantes das empresas envolvidas, de um lado, e
representantes do Ministério Público Federal e de outras entidades várias,
na sede do Ministério Público em determinada capital. Para surpresa dos
representantes das empresas, os representantes do Ministério Público
escolheram a sala-auditório para o encontro, designando a si e demais –
nas palavras dos próprios procuradores da República – agentes de justiça,
assentos à mesa “diretora”, relegando aos representantes das empresas e seus
advogados assentos “na plateia”. Informados da ausência de assimetria ou
hierarquia entre as partes e entre integrantes da advocacia pública e advogados
privados, e de que tal reunião não seguiria naqueles moldes, reagiram os
representantes do Ministério Público de forma lamentavelmente indiferente,
ao que colheram o fim da reunião.
A questão – assim como o exemplo do Estado do Ceará acima indicado
– revela não apenas desapego a regras mínimas de cordialidade e respeito
pessoal e profissional, mas, acima de tudo, traz consigo tentativa de, criando
ambiente assimétrico, buscar reduzir as prerrogativas do pleno exercício da
defesa de seus clientes pelos advogados envolvidos no caso.
Casos pululam. Longe de serem raros, casos que tais têm ocorrência
quase cotidiana, causando reações as mais diversas. E parece haver razão para
isso, que escapa e passa ao largo da postura institucional do ente, comandado
pelo Conselho Nacional do Ministério Público com olhar sempre atento.
No já citado interessante artigo, o Procurador da República Júlio
José de Araújo Júnior5 traz visão acurada acerca não apenas da dificuldade
que representa o desafio do cumprimento das novas atribuições recebidas
pelo Ministério Público em 1988, mas também de uma razão que parece de
5.
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todo justificar desalinhamento entre o que a sociedade demanda e espera e a
realidade:
Por se tratar de uma instituição com atribuições na
defesa de direitos, o aumento de funções deveria ter
sido acompanhado por mecanismos de accountability e
responsividade. Estes, por sua vez, deveriam levar em
consideração as formas de influência e controle das decisões
do Ministério Público por cidadãos e movimentos sociais.
Afinal, é necessário não apenas ter ciência, mas também
influir nas pautas que o Ministério Público levará a cabo ao
tratar dos direitos humanos.
Na prática, porém, a independência funcional de seus
membros e a falta de accountability têm favorecido
a manutenção de um Ministério Público bastante
heterogêneo, que reflete as disputas políticas e as visões na
sociedade, a despeito da existência de órgãos centrais de
coordenação e revisão.
Nesse sentido, o caráter voluntarista da atuação dos
membros do Ministério Público tem, de fato, propiciado
que cada representante do órgão estabeleça uma agenda
específica para desempenhar o papel de ‘agente político da
lei’, conforme a expressão de Rogério B. Arantes. Embora
tenha passado a deter um papel relevante na defesa da
sociedade e de grupos sociais vulneráveis, com alto grau de
autonomia da instituição e de seus membros, o Ministério
Público não dispõe de accountability horizontal forte nem
controle social da sua atuação.

A necessária independência e autonomia traz a contrapartida do risco
apontado pelo integrante do Parquet, que escuda sua afirmação em trabalho
do citado membro outro do Parquet, realizado em convênio entre a PGJ de SP
e a Associação Paulista do Ministério Público6.
Nesse contexto, as interpretações e abordagens pessoais, que serão
e estarão sempre presentes – até porque não existe interpretação isenta da
ideologia, do contexto pessoal moral de quem interpreta – na atuação do
representante do Parquet, trazem consigo o risco da assimetria de tratamento
a ponto único, o que retira segurança jurídica ao sistema, de pronto, e cria o
espaço para a omissão do exagero, linhas tênues no que tocam às relações
humanas.
Tomada a dimensão da tutela de direito e interesse de terceiros, de
ordem coletiva, assume especial importância o agir nos estritos termos da
atribuição, afastando ao máximo possível a interpretação vinculada à ideologia
e visão próprias do tema sob tutela.
6.

ARANTES, ROGÉRIO B. Ministério Público na fronteira entre política e justiça. São Paulo,
Procuradoria-Geral de Justiça em convênio com a Associação Paulista do Ministério Público,
vol. 197, p. 325-335.
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A tutela do direito e interesse alheio prende-se sempre, necessária e
indissociavelmente, a dois elementos críticos: a um, o limite da legitimação,
que não é natural, mas op lege, e materializa-se pela figura da representação
em substituição, mas nunca na apropriação; e, a dois, corolário do ponto
primeiro, o respeitar à soberana autonomia da vontade do representado, que
pode preferir seguir por caminho diverso quando o tema constituir direito
individual homogêneo passível de individualização e vinculado à esfera dos
direitos disponíveis.
Aqui, pois, tem o Ministério Público, a partir de 1988, tarefa que
demanda exercício constante de intervenção em nome da ordem jurídica
e da sociedade justa, na acepção jurídica do termo, para corrigir desvios
e hipossuficiência, combinado com o respeito à autonomia da vontade
e à liberdade do representado de, a qualquer momento, invocar a própria
capacidade para defender seus próprios direitos e interesses.
Eis, pois, que será o Ministério Público, nestes casos, por meio de seus
valorosos integrantes, o fiel da balança quando a hipossuficiência gerar o
silêncio diante da ofensa, ou ainda e pior, a incapacidade de erguer-se o titular
do direito em nome de seus interesses. A atuação do Parquet tem e terá por
mote a correção da ausência do exercício do direito por aquele que não o fez
pela hipossuficiência.
Mas, veja-se bem, não será jamais impositiva, ao titular do direito
que queira e possa defender seus interesses de forma efetiva e consciente, a
atuação em sua substituição ou representação pelo Ministério Público. Nada,
em hipótese alguma, retira do titular o direito e sua defesa, transferindo-a ao
Ministério Público.
A inversão de papéis, sob a qual o Ministério Público capturaria
a condução do tema e relativizaria a importância dos agentes titulares do
direito sob tutela, é em tudo e por tudo, mais do que indesejada, situação a ser
afastada, dado poder – e em tese sempre assim será – caracterizar desvio de
finalidade. Veja-se o olhar oferecido pelo Procurador da República Júlio José
de Araújo Júnior, ainda no já citado artigo:
Ademais, ao impor o enquadramento de ‘fins lícitos’
para classificar um movimento social, como se extrai
da Recomendação nº 61/2017, a interação pode sofrer
limitações, exigindo-se que a expressão do movimento
social se dê nos termos desejados pelo Ministério Público.
Acresça-se que os encontros e, sobretudo, a recomendação
pautaram-se na lógica de colaboração dos movimentos com
o Ministério Público, em caráter instrumental, como se eles
estivessem ali para oferecer subsídios para a atuação do
órgão, e não para controlá-lo e influenciar nos seus rumos.
Além disso, a despeito de as críticas mais contundentes
terem sido registradas, a ausência de encaminhamentos
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mais claros acerca de medidas em resposta a elas denota a
fragilidade dos mecanismos de controle7.

Exemplo recente de aplicação dessa equivocada interpretação, sob a
qual o Ministério Público chamou para si, como se seu fosse, direito individual
homogêneo que os titulares plena e conscientemente exerciam, no entanto,
desbordou do inusitado para o absurdo.
No mesmo rumoroso caso em que integrantes do Ministério Público
entenderam de relegar lugar “na plateia” à parte adversa e seus advogados,
postura inaceitável foi posta em manifestação do Ministério Público Federal.
Em uma de várias frentes de debate e embate para pacificação de
controvérsia, em caso em tudo delicado e rumoroso, grupo de indivíduos que
até então vinha sob representação pelo Ministério Público decidiu defender
diretamente – e assim pleitear diretamente ao Juízo que preside a causa – seus
direitos interesses patrimoniais – veja-se bem, direitos patrimoniais, portanto,
disponíveis em seu todo.
Submetido o tema ao Juízo, e chamadas as empresas envolvidas a
responderem ao pleito formulado, sobreveio decisão que fixou as condições
e o montante indenizatório – matriz de danos – para que cada indivíduo
que preencha requisitos próprios à individualização da decisão possa, caso
assim entenda, pôr fim à questão. A essa faculdade de adesão aos critérios
criados pela referida decisão soma-se, alternativamente, a faculdade de adoção
de caminhos outros para a solução da controvérsia. Aos indivíduos, pois,
entregou-se provimento jurisdicional pelo qual se criou caminho facultativo
à solução do caso.
As partes, grupo de indivíduos e empresas, opuseram embargos de
declaração ao quanto decidido, deixando, ao depois, de recorrer. Vale dizer,
entenderam as partes, exercendo a liberdade inerente à disponibilidade
do direito em apreço, por aceitar a decisão judicial e vê-la o quanto antes
implementada.
A Advocacia-Geral da União, que no caso é coautora, ombro a
ombro com o Ministério Público Federal e outros entes, aplaudiu a iniciativa
dos indivíduos em buscar solução eficaz e célere para o atendimento a
seus interesses e direitos disponíveis. Assim foram vazados os termos de
manifestação de lavra do excepcional Advogado da União Marcelo Kokke:
3. Assim, a princípio, há uma convivência e atuação em
legitimação extraordinária, que cede diante da liberdade dos
próprios atingidos em expressar manifestação de vontade ilibada na
solução dos litígios e dos danos que lhes sobrevieram.
(...)
7.
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5. Essa coexistência e primazia sempre reconhecida ao indivíduo em
sua decisão de agente capaz, dotado de verdadeira agência decisória em
seu destino e para com seus bens e direitos, é percebida na redação legal
do marco regulatório. O artigo 104 da Lei n. 8.078/90, a constar
do Título III, aplicável a todas as ações coletivas, por força do artigo
21 da Lei da Ação Civil Pública, é expresso quanto à prevalência da
ação individual, que afasta os resultados gerais de uma ação coletiva.
Tem-se, respectivamente, os dispositivos legais:
Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do
parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para
as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga
omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do
artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se
não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da
ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.
Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses
difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os
dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de
Defesa do Consumidor.
(Incluído Lei nº 8.078, de 1990)
(...)
9. A dinâmica diferencial da presente demanda consiste em que os
atingidos de circunscrição territorial determinada formulam, dentro
de sua autonomia, modelo de reparação facultativo paralelo àquele em
tramitação e decorrente dos autos n. 1024354-89.2019.4.01.3800,
feito derivado da digitalização dos autos 69758-61.2015.4.01.3400.
(...)
13. Nem o Comitê Interfederativo, nem qualquer instituição
pública, pode pretender substituir-se à autonomia da
vontade dos atingidos para definirem o modelo de reparação
que visem assumir. Exige-se, isto sim, que lhes sejam
sempre informadas, de forma transparente e plena, suas
opções, assim como a existência da condução reparatória
e indenizatória no modelo previsto na Ação Civil Pública.
(...)
32. O processo judicial envolvendo direitos coletivos
não pode se converter em fonte de tutela e supressão da
autonomia da vontade. Não cabe seja ao Poder Público, seja a
qualquer instituição de Justiça, definir o que “é bom” para outrem,
pois isso equivaleria a fixar uma pauta de valores imponível a
terceiros, algo incompatível com o pluralismo democrático e com a
autonomia da vontade.

O grupo de indivíduos em questão fez-se representar por causídica da
pequena localidade em que vivem, profissional que, já há tempos, os vinha
orientando para a busca das indenizações a que entendem fazer jus. A decisão
pela qual se concluiu a questão destaca a atuação da causídica:
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Decorridos quase 05 anos do Desastre de Mariana e mesmo
com diversas instituições envolvidas, foi a Dra. Richardeny
Luíza Lemke Ott quem conseguiu viabilizar concretamente
em favor dos atingidos de Baixo Guandu uma solução
efetiva e adequada, apresentando sólida construção jurídica
para o tema das indenizações.
Enquanto diversos atores se juntaram a “grupelhos radicais”
e passaram os últimos anos na mídia com discursos de
efeito, porém vazios de conteúdo, foi a referida advogada
quem, em termos práticos, criou as condições fáticas e
jurídicas para que a presente matriz de danos pudesse ser
estabelecida.
(...) o grau de zelo profissional da advogada verificado no
presente caso foi impecável, a natureza e a importância
da causa são incomensuráveis (pois basta lembrar que
– passados quase 05 anos - trata-se da primeira decisão
judicial que estabelece padrões de indenização para os
atingidos), o trabalho e o tempo exigido da advogada
pode ser testemunhado pelo juízo nas diversas vezes que
deslocou-se de Baixo Guandu para a Justiça Federal em
Belo Horizonte, e nos constantes pedidos de despachos
judiciais.

O Ministério Público Federal, em voo solo – são NOVE os entes que
integram o polo ativo do feito: além do MPF, ali estão o MP/MG, o MP/ES,
as defensorias da União, de MG e do ES, além de União e estados de MG e
ES – contra a referida decisão, interpôs recurso em que, para além da postura
de questionar aos titulares do direito a prerrogativa de exercê-lo pessoalmente
– como se a legitimação extraordinária à ação civil pública pusesse os titulares
do direito em condição de tutelados, tal qual incapazes fossem - , entendeu
de desferir agressões e ofensas, discriminatórias mesmo, contra os advogados
que representam os indivíduos por livre escolha destes.
Em assustador teor foi vazada a ira dos representantes do Ministério
Público Federal diante da atuação desses advogados – e diz-se aqui da
ira dos representantes do MPF, porque não é crível que a postura agressiva,
discriminatória e ofensiva à pessoa de advogados e à advocacia em si seja a
posição institucional do Ministério Público Federal, mas antes a postura de
profissionais que, por razões que escapam à compreensão e à racionalidade,
abandonaram a isenta e serena postura que se espera de quem ocupa tão
nobre cadeira para atirarem-se ao ataque vazio a quem atingiu resultados que,
também por razões que escapam à compreensão, os desagradou.
Os representantes do Ministério Público Federal não poupam
discriminação aos advogados que atuam na defesa dos indivíduos: a uma,
porque graduados em instituição de ensino que não figura entre as primeiras
“do ranking”, debocham da qualidade de sua formação, em ofensa a todos
os bacharéis de direito que, não obstante formados em instituições de ensino
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devidamente qualificadas a tanto, seriam como que uma “segunda categoria”
de profissionais.
Há aqui discriminação, na acepção jurídica do tema, à instituição de
ensino que mencionam e aos causídicos que citam. E isso, diga-se, com a
assinatura de procuradores da República que integram a Procuradoria Federal
dos Direitos do Cidadão – PFDC, criada pela LC 75/93 (artigos 11 e 12)
para a defesa dos direitos do cidadão, atividade no âmbito da qual se busca
combater todo tipo de discriminação – a mesma com que se deixam conduzir.
Mas não é só. Os representantes do MPF desqualificam os advogados
para atuação em ações coletivas, taxando-os para tanto de “pouco experientes,
sem formação específica em processo coletivo, radicados no interior, atuando em escritórios
pequenos ou individuais, sem histórico de atuação em qualquer causa dessas dimensões”. Isso
após afirmarem, peremptoriamente, que “nenhuma das advogadas e advogados que
atuam em nome das comissões de atingidos têm aptidão para representá-los adequadamente,
nos processos aqui impugnados.” Os representantes do MPF escrutinaram, e
detalham na manifestação, toda a formação dos causídicos, atribuindo-lhes
deficiência pelo só fato de serem advogados jovens, do interior, que atuam
individualmente ou em pequenas bancas, e que não teriam antes atuado em
casos semelhantes àquele em que vazadas as agressões e discriminação.
Ao ver dos representantes do Ministério Público, portanto,
desqualificaria à condução do caso os profissionais que o fizeram o fato de
serem (1) supostamente inexperientes; (2) sem especialização específica ao
tema dos processos coletivos; (3) radicados no interior; (4) de atuação em
escritórios de pequeno porte ou individuais; e (5) sem experiência em casos
que tais.
O rol de viés discriminatório é, com todo o respeito, enorme. Deixada
de lado a questão da afirmada pouca experiência, que se invoca sem nenhum
critério objetivo que autorize tal pensar, como se competência não existisse
aos jovens, os representantes do MPF trazem o pensamento de que somente
com especialização no tema dos processos coletivos poderia um advogado
em casos tais atuar, não obstante regra nenhuma estabeleça tal gargalo. Os
representantes do MPF, talvez inebriados por um apreço indevido – porque
de redução do nosso sistema, que tais profissionais representam e integram
– pelo sistema judicial do Reino Unido, querem como que criar degraus de
capacitação ao exercício da advocacia que lá existem – apenas ao Barrister é
dado atuar em esferas superiores – mas que aqui jamais existiram. Faz-se
pouco de um enorme contingente de advogados para desqualificar aquele que
obteve resultados a seus clientes.
Mais ainda, e ofensivo ao extremo, é o argumento de que advogados
“radicados no interior” seriam incapazes. Os representantes do MPF, mais
uma vez, excedem o que lhes cabe para, à míngua do que dizer, atacar a
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honra e a qualificação de profissionais devidamente qualificados ao ofício que
desenvolvem.
A Constituição (art. 5º, XIII) determina que é livre o
exercício de qualquer profissão, “atendidas as qualificações
profissionais que a lei estabelecer”. A locução qualificação
profissional tem sentido mais abrangente que capacidade
a que fazia referência a Constituição de 1967/1969 (art.
153, § 23). Significa condições, requisitos e qualidades
que são estabelecidos em lei para exercer a profissão
regulamentada. Esta é a função do Estatuto. A liberdade de
exercício profissional é, portanto, condicionada a esses elementos de
qualificação. O parâmetro que a lei qualificadora deve observar é o da
igualdade de todos perante ela, sem qualquer discriminação, segundo
o princípio estruturante do caput do art. 5º da Constituição a que se
subordina seu inciso XIII.
A profissão de advogado, para os inscritos na OAB, pode ser exercida
em todo o território nacional, observadas algumas qualificações ou
condições que a Le i n. 8.906/94 estabeleceu para todos igualmente8.
(grifo nosso).

A doutrina ensina o que aos representantes do Ministério Público
escapou:
E mais, conforme assevera Orlando de Assis Corrêa, o

advogado, seja o iniciante e recém-formado, seja o letrado e
experiente, têm o mesmo valor e merecem o mesmo respeito,
da mesma forma que devem mostrar o mesmo respeito
aos que trabalham na Justiça ou nas delegacias de polícia,
ou onde deva exercer sua profissão, seja ao mais humilde
serventuário, seja ao mais renomado ministro do STF9.

Por fim, a atuação em escritórios pequenos, ou individuais, igualmente
desqualificaria os causídicos para causas importantes. Como se profissionais
qualificados somente o fossem porquanto agregados a grandes escritórios,
os representantes do MPF reduzem a advocacia individual ou de pequenos
escritórios a nada.
A postura ofensiva, discriminatória, deliberadamente voltada a
desqualificar os advogados que atuaram em defesa dos indivíduos aglutinados
em grupo, revela desapego aos atributos que deveriam os representantes do
Ministério Público Federal defender. Ofende-se a advocacia e as prerrogativas
de todo e qualquer advogado em livremente exercer a atividade.
Os profissionais do direito têm a mesma formação (bacharéis
em direito) e atuam em nível de igualdade no desempenho de
8.
9.

LÔBO, Paulo. Comentários ao Estatuto da Advocacia e da OAB – Livro digital. 2016. 10 ed. Saraiva
jur. p. 58.
PIOVEZAN, Giovani. FREITAS, Gustavo. Estatuto da Advocacia e da OAB Comentado. Curitiba,
2015. p.38.
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seus distintos e inter-relacionados misteres. No mundo inteiro

mantêm estreitas relações de respeito e cordialidade. Na
Inglaterra, os juízes são selecionados dentre os advogados
que atuam nos tribunais (barristers), e mesmo depois de
nomeados permanecem como membros da respectiva
Ordem de Advogados10.
O maltrato sofrido pelo advogado, em sua independência ou dignidade
profissionais, não apenas lhe diz respeito individualmente, mas a toda
a classe. Contra ele deve reagir imediata e adequadamente,
fazendo constar no processo ou fora dele o que for
necessário, levantando provas, para comunicar o fato
à Ordem e promover as representações devidas. É seu
direito-dever de defender as prerrogativas da profissão,
legal e eticamente, não podendo ser submisso, omisso ou
conivente11. (– grifos nossos)

Todavia, não é só. Em sempre midiática conduta, representante do
MPF afirmou a veículo de notícias que “Fica claro que esses advogados ganharam
dos maiores advogados do Brasil como o meu filho de 4 anos ganha de mim no xadrez. Isso
foi permitido por outra agenda.” O Procurador da República trata os advogados
dos indivíduos como se menos fossem, aponta pecha de ilegalidade sem
nenhum elemento objetivo indicar, ou mesmo lastrear-se em investigação de
qualquer espécie. O representante do MPF vê, julga sem investigar, e afirma
sua sentença à imprensa – estranhamente, no processo são outros os termos
adotados. Talvez a emoção do holofote tenha dado cores mais fortes às
afirmações do jovem e brilhantemente formado representante do MPF.
Pior do que isso, o raciocínio do referido representante do MPF é
claramente o de que a Justiça no Brasil se curva ao poder, pois os melhores
ganhariam sempre, mesmo que não tenham consigo o bom direito. Vindo
de quem deveria combater, por atribuição constitucional, qualquer forma de
desequilíbrio, é no mínimo assustador que desfira as afirmações que desfere
sem evidência nenhuma, e escolhendo como foro a imprensa.
A situação só piora quando se vê que tudo que ao MPF desagrada,
não quanto ao direito, mas quanto a uma indevida captura dos direitos dos
indivíduos como se seus fossem, gera afirmações irresponsáveis de condutas
ilícitas. Tal qual um mau perdedor típico, o representante do MPF acusa a tudo
e todos, de forma ofensiva, pela mídia, ao invés de realizar o trabalho que lhe
cabe: nos autos e de forma fundamentada, utilizando-se para as investigações
das ferramentas a si concedidas pela LC 75/93.
Este cenário, em que o debate desloca-se do Judiciário para a mídia, e
do Direito para a acusação discriminatória e irresponsável, reclama reparo e
freio.
10. KARALFY, A. K. R. The English legal system. London, 1990, p. 288.
11. LÔBO, Paulo. Comentários ao Estatuto da Advocacia e da OAB – Livro digital. 2016. 10 ed. Saraiva
jur. p. 57.
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No que tange às prerrogativas da advocacia, e diante de tão estapafúrdias
razões invocadas para desqualificar profissionais que não fizeram mais do
que exercer a atividade para a qual encontram-se plenamente qualificados,
resta invocar o ensinamento sempre atual de Evaristo de Morais, nas suas
Reminiscências:
Tomai cuidado com os impulsos do vosso brio profissional,
com o impetuoso cumprimento do vosso dever, nesses
casos de prevenção coletiva: se seguirdes tais impulsos, tereis
de suportar desde os insultos mais soezes até à manhosa
dissimulação das vossas razões e dos vossos argumentos
de defesa. Por pouco vos dirão que tivestes parte da
premeditação do crime e que, com defendê-lo, só buscais o
lucro pecuniário, o prêmio ajustado da vossa cumplicidade
na urdidura do plano criminoso. Mas, se um dia tiverdes de
vos defrontar com esta situação – de um lado o infeliz que
exora, súplice, o vosso patrocínio, de outro lado, a matilha
que anseia para o despedaçar sem processo – recordai-vos
das sentenciosas palavras desse que não tem igual no seio
da nossa classe, desse que é por todos os mestres reputado
mestre e cujo nome fora supérfluo citar, de novo. Recebias eu, como lição suprema e definitiva, em um dos mais
angustiosos transes da minha carreira forense12.

Os cães ladram, e a caravana passa. O sábio provérbio árabe em tudo
se aplica ao caso. O significado de tal provérbio é que se devem ignorar as
provocações que possam impedir o progresso e esquecer as críticas que não
sejam construtivas. O progresso, aqui, é o representado pela pacificação de
conflito que, sob as teses e teorias mirabolantes do MPF, e capturados os direitos
e interesses dos indivíduos como se titulados fossem por representantes do
MPF que se perderam em tal cruzada, após já cinco anos não se resolvia. O
MPF debate-se diante do fato de que foi vencido – na sua tortuosa ótica – pela
atuação direta de advogados que agora procura desqualificar. Os vencidos,
aqui, não foram os “maiores advogados do Brasil”, mas os representantes do
MPF que, contra tudo e todos, decidiram dizer aos indivíduos que não podem
livremente dispor de direitos materiais disponíveis.
Mas há ainda mais.
Ao recorrer da decisão que definiu o direito dos indivíduos,
quantificando-o, o MPF procurou desferir estocada mortal no exercício da
advocacia. Explica-se.
Definido o direito, sob a perspectiva coletiva [individual homogênea],
decidiu o Magistrado que cada indivíduo, no cumprimento da decisão, farse-ia representar por advogado no procedimento de demonstração de
preenchimento dos requisitos objetivos de constituição da condição de titular
do direito e sua quantificação.
12. MORAES, Evaristo de. Reminiscências de um rábula criminalista. Briguiet, 1989, p. 290-291-293.
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O MPF, no recurso contra tal decisão, pleiteia que, em qualquer hipótese,
SEJA VEDADO aos indivíduos percorrer o caminho de implementação da
decisão assistido por advogado. Em síntese, o MPF busca negar ao advogado
o exercício de sua atividade, e ao indivíduo o direito de ser assistido.
A postura remete ao ensinamento do já citado Evaristo de Morais,
conforme referido na obra do magistral Ruy Barbosa, a genial O dever do
Advogado, que aos representantes do MPF muito bem faria ler, e em passagem
outra do grande mestre na mesma obra.
Veja-se o trecho primeiro, que em tudo justifica afirmar o quão
contrário a qualquer sistema sério e democrático seria o negar a qualquer um
ter advogado em sua defesa e a assisti-lo:
Após duas páginas e meia sobre a arbitrariedade da ausência
de advogado, mormente durante a Revolução Francesa,
cuja lei não concedia defensores aos conspiradores,
volta aos dias e à sua experiência de advogado criminal,
aconselhando seus colegas.” (O trecho trata do discurso
de Evaristo de Morais em sua formatura, após exercer a
advocacia por anos como um rábula, nos seus próprios
dizeres).

O ensinamento de Ruy Barbosa não se afasta do quanto defendido por
Morais:
O furor dos partidos tem posto muitas vezes os seus
adversários fora da lei. Mas, perante a humanidade, perante
o cristianismo, perante o direito dos povos civilizados,
perante as normas fundamentais do nosso regímen,
ninguém, por mais bárbaros que sejam os seus atos, decai
do abrigo da legalidade. Todos se acham sob a proteção das
leis, que, para os acusados, assenta na faculdade absoluta de
combaterem a acusação, articularem a defesa e exigirem a
fidelidade à ordem processual. Esta incumbência, a tradição
jurídica das mais antigas civilizações a reservou sempre ao
ministério do advogado. A este, pois, releva honrá-lo, não só
arrebatando à perseguição os inocentes, mas reivindicando,
no julgamento dos criminosos, a lealdade às garantias legais,
a equidade, a imparcialidade, a humanidade.

Sempre atual, a lição do grande mestre expõe o que se vê no caso
atual: apressa-se o MPF a imputar a condição de ilícito a tudo aquilo que não
ocorre sob seus olhos e controle. Tal qual o Aleph borgeano, a tudo e a todos
querem os representantes do MPF controlar, sob pena de execração pública,
em processo e em mídia, e acusação de ilicitude, mesmo que à custa de deixar
terra arrasada, na qual deveriam plantar solução: o direito de indivíduos que,
como se indisponível fosse, tomam para si de maneira a capturá-lo e distorcêlo, de sorte a constituir não mais o que deseja o titular do direito, mas o que
quer quem desse direito assenhora-se ao arrepio da lei.
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Como o Narciso de Sampa, de Caetano, que acha feio o que não é
espelho, os representantes do MPF ouvem somente a si mesmos, e atacam
de forma feroz, discriminatória, impiedosa e exagerada a todo aquele que se
interpõe em seu caminho, mesmo que seja o próprio representado a dizer o
que quer.
Em um círculo vicioso que se repete, volta à mente o episódio da
audiência em que o grande Fábio Ferreira de Oliveira, tomando da condição
de defensor de suas – nossas – prerrogativas, informou ao magistrado
que ali oficiava que se conduzisse sem excessos. Diríamos nós aos Doutos
representantes do MPF, aqui, se chamados a tanto, que respeitem as
prerrogativas dos advogados, e que evitem o desvio de finalidade.
Em um círculo vicioso que se repete, volta à mente o episódio da
audiência em que o grande Fábio Ferreira de Oliveira, tomando da condição
de defensor de suas – nossas – prerrogativas, informou ao magistrado que ali
oficiava que se conduzisse sem excessos.
Observada a ressalva de que os desvios, exageros e destemperos não
configuram a regra do valoroso, indispensável e construtivo papel que presta
o Ministério Público à sociedade, mas tomando olhar para os casos que se
vêm relatar e apontar, diríamos nós aos Doutos representantes do MPF, aqui,
se chamados a tanto, que respeitem as prerrogativas dos advogados e evitem
o desvio de finalidade.
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