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Esta publicação aglutina os artigos inspirados nos temas das conferências ouvidas pelos participantes.
Bom proveito aos leitores.

Desembargador federal Hilton Queiroz

Extinção civil de domínio dos bens utilizados na prática de
infração ambiental: é viável? É necessária?
Juiz federal André Prado de Vasconcelos

1 Introdução
Uma das maiores dificuldades encontradas
para preservação dos biomas ainda existentes
no Brasil contra as atividades predatórias de
exploração dos recursos naturais neles contidos
consiste em impedir a ocorrência de grandes
lucros com tal atividade e, por conseqüência,
impedir a sua repetição sistemática a despeito da
existência de legislação prevendo punições aos
que praticam infrações contra o meio ambiente.
Sem olvidar a existência de uma série de
outros mecanismos a possibilitar o uso adequado
de todas as riquezas existentes na floresta como,
por exemplo, o manejo controlado da extração ou
mesmo o desenvolvimento de atividades outras
que garantam a subsistência das populações
nativas com preservação do ambiente tal como
ocorre com o ecoturismo, tem esta reflexão o
intuito de tratar exclusivamente dos instrumentos
utilizados na prática das infrações ambientais e
de como o Estado pode atuar diminuindo tais
atividades predatórias com o seu confisco.
Para tanto, partir-se-á da legislação existente
na atualidade e dos efeitos que sua aplicação gera
no caso de prática de infrações ambientais para,
num segundo momento, analisar a viabilidade
e, ao mesmo tempo, a necessidade de uma lei de
extinção civil de domínio dos bens lícitos per se
usados em tal prática.

2 Da legislação em vigor
Como primeira providência para atingir
os objetivos traçados ao início, citam-se os
dispositivos legais que permitem o perdimento
de bens utilizados na prática de infrações penais.
Neste sentido traz-se a regra geral contida no
Código Penal Brasileiro, senão veja-se:
Art. 91. São efeitos da condenação:

I – tornar certa a obrigação de indenizar o
dano causado pelo crime;
II – a perda em favor da União, ressalvado o
direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:
a) dos instrumentos do crime, desde que
consistam em coisas cujo fabrico, alienação,
uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;
b) do produto do crime ou de qualquer bem
ou valor que constitua proveito auferido pelo
agente com a prática do fato criminoso.

Como se pode ver, o perdimento dos instrumentos utilizados para a prática de delitos
só pode ocorrer, como regra geral, “desde que
consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso,
porte ou detenção constitua fato ilícito”.
Ainda, a título de citação da legislação, tem-se
o conteúdo da Lei nº 9.605/98 que dispõe sobre
as sanções penais e administrativas derivadas de
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente,
senão veja-se:
Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrandose os respectivos autos.
§ 1º Os animais serão libertados em seu
habitat ou entregues a jardins zoológicos,
fundações ou entidades assemelhadas, desde
que fiquem sob a responsabilidade de técnicos
habilitados.
§ 2º Tratando-se de produtos perecíveis ou
madeiras, serão estes avaliados e doados a
instituições científicas, hospitalares, penais e
outras com fins beneficentes.
§ 3° Os produtos e subprodutos da fauna
não perecíveis serão destruídos ou doados a
instituições científicas, culturais ou educacionais.
§ 4º Os instrumentos utilizados na prática
da infração serão vendidos, garantida a sua
descaracterização por meio da reciclagem
(grifei).
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Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o
disposto no art. 6º:
I – advertência;
II – multa simples;
III – multa diária;
IV – apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer
natureza utilizados na infração; (grifei)
V – destruição ou inutilização do produto;
VI – suspensão de venda e fabricação do produto;
VII – embargo de obra ou atividade;
VIII – demolição de obra;
IX – suspensão parcial ou total de atividades;
X – (VETADO)
XI – restritiva de direitos.
§ 1º Se o infrator cometer, simultaneamente,
duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas,
cumulativamente, as sanções a elas cominadas.
§ 2º A advertência será aplicada pela inobservância das disposições desta Lei e da legislação em vigor, ou de preceitos regulamentares, sem prejuízo das demais sanções previstas
neste artigo.
§ 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.
§ 4° A multa simples pode ser convertida
em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente.
§ 5º A multa diária será aplicada sempre
que o cometimento da infração se prolongar
no tempo.
§ 6º A apreensão e destruição referidas nos
incisos IV e V do caput obedecerão ao disposto no art. 25 desta Lei.
§ 7º As sanções indicadas nos incisos VI a
IX do caput serão aplicadas quando o produto, a obra, a atividade ou o estabelecimento
8

não estiverem obedecendo às prescrições legais ou regulamentares.
§ 8º As sanções restritivas de direito são:
I – suspensão de registro, licença ou autorização;
II – cancelamento de registro, licença ou autorização;
III – perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais;
IV – perda ou suspensão da participação em
linhas de financiamento em estabelecimentos
oficiais de crédito;
V – proibição de contratar com a Administração Pública, pelo período de até três anos.

Pela leitura dos dispositivos resta séria dúvida a respeito da possibilidade de decretação do
perdimento dos bens que se caracterizem como
lícitos e que sejam utilizados na prática de infrações ambientais.
Isto porque, a legislação, de fato, não distingue
a natureza dos bens, se lícitos ou ilícitos para determinar sua alienação, observada, contudo “sua
descaracterização por meio da reciclagem”.
Se o bem, por si, é lícito qual a necessidade de
ser descaracterizado para fins de venda?
Não desconhecendo a existência de autores
que pensam de forma diversa, mais especificamente, Flávio Dino Castro e Costa1 e até mesmo
de julgados em sentido contrário ao entendimento aqui apresentado2, a verdade é que o texto legal existente não permite a interpretação de que a
1

Castro e Costa, Flávio Dino e outros, Crimes e Infrações Ambientais, Brasília, Editora Brasília Jurídica, 2000.

2

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGOS 34,
“CAPUT”, E 36, AMBOS DA LEI 9.605/98. PRELIMINAR DE
NULIDADE DO PROCESSO AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. LOCAL PROIBIDO
PARA PESCA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
FAVORÁVEIS. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. DECRETAÇÃO DO PERDIMENTO DOS INSTRUMENTOS DO CRIME
APREENDIDOS. ARTIGO 25, § 4º, DA LEI 9.605/98. NORMA
ESPECIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A preliminar de nulidade do processo deve ser afastada, vez
que a defesa foi devidamente intimada das datas marcadas para
as três audiências de oitiva das testemunhas de acusação. Ademais, ausente prejuízo à defesa, vez que foi nomeado defensor “ad
hoc” em favor do réu nas três oportunidades.
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autorização de venda implica permissão implícita
de decretação do perdimento, pena de criar-se hipótese de extinção do direito de propriedade sem
expressa previsão legal.
Por outro lado, quando a legislação trata das
infrações administrativas, também não há menção a perdimento ou confisco dos referidos bens.
É possível apenas e tão somente, segundo o artigo
72, inciso IV, a apreensão de tais objetos. E depois? O que fazer com os bens caso uma condenação criminal não ocorra?
Assim, ainda que se admita a decretação do
perdimento de bens lícitos utilizados na prática
da infração penal ambiental como efeito extrapenal genérico de uma condenação criminal, tal situação não alberga a integralidade dos casos que
ocorrem costumeiramente.
Ao contrário, pode-se citar como exemplo de
exceção a impossibilidade de destinação quando
não ocorre a condenação criminal do agente por
uma série de circunstâncias tal como a concessão
de suspensão condicional do processo, possível
em grande parte dos delitos previstos na mesma
Lei nº 9.605/98.
Nestas circunstâncias, a jurisprudência vem
encontrando saídas que revelam a fragilidade da
legislação ambiental no particular, senão veja-se:

2. Nos termos do artigo 36, da Lei nº 9.605/98, considera-se pesca
todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou
capturar espécimes.
3. Materialidade e autoria delitiva demonstradas pelos Autos de
Apreensão, de Depósito e de Infração Ambiental, bem como pelos depoimentos das testemunhas.
4. O local dos fatos é proibido para a pesca, conforme Portaria
Conjunta nº 01/95, dos Superintendentes Estaduais do IBAMA
de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul.
5. As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código
Penal, são favoráveis ao réu, razão pela qual a pena-base deve ser
reduzida ao mínimo legal. Fixação, de ofício, do regime inicial
aberto de cumprimento de pena.
6. Deve ser mantida a decretação do perdimento dos bens apreendidos, ainda que o fabrico, a alienação, o uso, o porte ou a detenção constitua fato lícito, com fundamento no artigo 25, § 4º, da
Lei nº 9.605/98, que prevê a alienação dos instrumentos utilizados
na prática do crime. A Lei nº 9.605/98, por se tratar de norma
especial, prevalece sobre a disposição do artigo 91, II, “a”, do Código Penal. Ademais, os bens apreendidos não são instrumentos de
trabalho do réu.
7. Apelação parcialmente provida. (in, ACR nº 41063, Processo
nº 200060020023363, Rel. Juiz Renato Toniasso, 2ª Turma do e.
T.R.F. da 3ª Região, DJF3 de 07.10.10, pág. 104 – grifei).

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME
AMBIENTAL. RESTITUIÇÃO DE BENS
APREENDIDOS. ART. 25, § 4º, DA LEI Nº
9.605/98. DEPÓSITO JUDICIAL.
1. O artigo 25 da Lei nº 9.605/98 dispõe expressamente sobre a venda dos instrumentos
utilizados na prática de infração ambiental,
motivo pela qual resta configurado o interesse na manutenção da medida, impossibilitando direito a restituição dos bens apreendidos.
2. Formalizada a suspensão condicional do
processo — o que permite a final extinção
do processo sem culpa e sem perdimentos
(precedentes desta Turma) — e demonstrado que o barco apreendido é instrumento
de trabalho, recomendável é a designação
do réu como seu fiel depositário (in, ACR nº
200570020002452, Rel. Des. Fed. Néfi Cordeiro, 7ª Turma do e. T.R.F. da 4ª Região, DJF3
de 10.05.06, pág. 976).
Ementa:
PROCESSO PENAL. ARTIGOS 34 E 69 DA
LEI Nº. 9.605/98. RESTITUIÇÃO DE BENS
APREENDIDOS. POSSIBILIDADE.
O artigo 25, § 4º, da Lei nº. 9.605/98 somente
deve ser aplicado quando o bem é “preparado”
ou prevalece seu uso para a prática delituosa.
No caso, a utilização em conduta vedada pela
lei penal revelou-se fato isolado, portanto,
cabível a devolução ao proprietário (in, ACR
nº. 200572000025219, Rel. Des. Fed. Élcio Pinheiro de Castro, 8ª Turma do e. T.R.F. da 4ª
Região, D.E. 20.08.08).

Em nota técnica onde demonstra similar preocupação com o tema, Suely Maria Vaz Araújo
sugere alteração na legislação para albergar a
possibilidade do perdimento de bens lícitos utilizados na prática dos delitos ambientais e, mais,
ainda lança uma interrogação a respeito da viabilidade do confisco como medida administrativa,
senão veja-se:
Os dispositivos da Lei nº 9.605/98 não apresentam maiores problemas para a sua aplicação no que se refere aos produtos do crime. As deficiências existentes nesse tema
9
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situam-se no campo administrativo. Quanto
às disposições referentes aos instrumentos do
crime, surgem problemas sérios ainda pouco
debatidos.
As normas gerais em vigor, conforme já foi
explicado, prevêem a apreensão de todos os
instrumentos do crime e o confisco dos instrumentos ilícitos. A LCA não faz referência
à ilicitude dos instrumentos, mesmo quando
dispõe sobre a alienação dos mesmos (§ 4º do
art. 25). No art. 72 vai mais longe, prevendo
a apreensão dos “instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração”. (grifei)
Uma primeira leitura induz à interpretação
de que a Lei nº. 9.605/98 traz uma regra especial, pela qual serão confiscados todos os instrumentos do crime, mesmo que constituam
coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou
detenção constitua fato lícito. Essa é a opinião
de Castro e Silva, externada em comentários ao
art. 25 da LCA.
Se essa for a interpretação correta, o art. 25 da
LCA contém uma impropriedade evidente: o
§ 4º obriga a descaracterização dos instrumentos utilizados na prática da infração, por meio
da reciclagem. Por que haveria a necessidade
de descaracterizar-se um instrumento lícito?
A questão fica sem resposta. Para auxílio da
análise, vale o retorno ao processo de tramitação do PL nº. 1.164/91, que originou a Lei
nº. 9.605/98. O Substitutivo da Câmara dos
Deputados previa parágrafo estabelecendo
que “os instrumentos ilegais serão vendidos,
garantida a sua descaracterização através da
reciclagem” (grifei), não mencionando os instrumentos lícitos. O Substitutivo do Senado
Federal previa a redação correspondente ao §
atual 4º do art. 25. Essa situação pode levar ao
entendimento que a opção foi por um confisco mais amplo de todos os instrumentos do
crime. Deve-se dizer, entretanto, que no texto
do Senado havia um outro parágrafo específico prevendo o confisco de máquinas, veículos
e equipamentos utilizados na infração, que
seriam vendidos em hasta pública e teriam
seu produto destinado ao Fundo Nacional de
Meio Ambiente, mas tal dispositivo foi rejei10

tado na votação final. Pessoalmente, entendo
que no § 4º do art. 25 não se pretendeu criar
regra especial em relação à norma geral de
perda apenas dos instrumentos ilícitos, pelo
menos no que se refere aos crimes.
Nas infrações administrativas, a situação é
outra: podem ser apreendidos todos os instrumentos utilizados na infração, nos termos
do art. 72, inciso IV, da LCA.
O texto da lei falha, no entanto, ao não diferenciar a apreensão do confisco. No referido
dispositivo, o legislador utilizou unicamente o
termo apreensão, quando, parece, pretendeuse prever a sanção administrativa de confisco
ou perdimento de bens. Na verdade, não se
pode nem mesmo afirmar que essa intenção
realmente existiu.
Se a apreensão prevista como sanção administrativa pela LCA associa-se diretamente ao
perdimento de bens, como defende Castro e
Costa, pode-se antecipar a ocorrência de problemas operacionais sérios. Todos os tipos
penais previstos pela lei constituem, também,
infrações administrativas ambientais, na forma do Decreto nº. 3.179/99. Em caso de crime, a perda do produto do crime e dos instrumentos ilícitos ocorre em favor da União, nos
termos do art. 91, inciso II, do CP. Ocorre que
os dispositivos sobre infrações administrativas constantes da Lei nº. 9.605/98 colocam-se,
em princípio, como aplicáveis a toda a estrutura do Sistema Nacional do Meio Ambiente
– SISNAMA. Isso vale, também, para as sanções, ou seja, o perdimento de bens poderia
ser efetivado em favor da União, dos Estados
ou dos Municípios, conforme a esfera que estiver atuando na fiscalização ambiental? Ou,
no caso de conduta tipificada como crime,
mesmo sem existir inquérito policial ou ação
penal, o órgão competente do SISNAMA ficaria impedido de aplicar o confisco? São dúvidas que permanecem em aberto3.

3

Araújo, S.M.V.G., Apreensão e Confisco do Produto e do Instrumento do Crime Ambiental, Brasília, Set. 2000. Biblioteca
Digital da Câmara. Disponível em: <http://bd.camara.gov.br/
bd/bitstream/handle/bdcamara/881/apreensao_confisco_vaz.
pdf?sequence=1> . Acesso em: 21 jan. 11.
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Como se vê as lacunas da legislação geram dúvidas que afetam a rotina da proteção ambiental
pelo Estado. Neste contexto, surge a indagação a
respeito de como solucionar o impasse. Não se
discute que uma alteração legislativa se faz necessária, mas indaga-se: será que deve ser deflagrado
todo o processo legislativo para solução de lacuna quando se avizinha a criação de instituto que
tratará de maneira geral do perdimento de todos
os bens utilizados ou fruto de atividade ilícita? E
qual instituto seria este?
As repostas a essas indagações serão apresentadas no tópico seguinte.

3 Da extinção civil do domínio
A extinção civil de domínio, geralmente, é definida como a privação do direito de propriedade
sem qualquer compensação a seu titular, em razão de aquela ter sido usada de maneira contrária
às determinações legais do Estado. Em outras palavras, o governo confisca a propriedade porque
ela está sendo usada em violação do ordenamento
jurídico, de forma a exigir seu perdimento como
produto da conduta ilegal4.
Tal instituto, ainda não existente no direito
brasileiro na modalidade de ação civil in rem,
é largamente utilizado nos Estados Unidos da
América, podendo a experiência estrangeira nos
servir de exemplo.
Neste contexto, vale salientar que Suprema
Corte dos Estados Unidos delineou o significado
de perdimento distinguindo-o das penalidades
civis, ao estabelecer que a extinção civil de domínio foi criada para confiscar propriedade usada
em violação à lei, sendo, pois, mais que uma compensação para o governo. Tal corte também explicou a forma como o perdimento legal ocorre:
Quando uma lei estabelece que, diante do cometimento de certo ato específico, a propriedade usada ou ligada a esse ato deve ser objeto
de perdimento, o perdimento ocorre imediatamente após o cometimento do ato tipificado em lei. O direito à propriedade é, então,
4

EDGEWORTH, Dee R. Asset forfeiture: practice and procedure
in state and federal courts, p. 1.

investido na titularidade dos Estados Unidos,
embora esse título não seja perfeito até a condenação judicial. O perdimento consiste na
transferência legal do direito de propriedade
aos Estados Unidos ao tempo do cometimento do ilícito. A condenação, quando obtida, é
retroativa no tempo, sendo desconsideradas
todas as alienações e vendas ocorridas desde
então, até mesmo compras feitas de boa-fé5.

O perdimento de bens propicia, pois, a possibilidade de confisco, pelos órgãos de repressão
à criminalidade, da propriedade usada para cometimento de ilícitos e obtida como produto de
condutas ilegais, de forma que possa ser usada
legalmente para combater essa mesma criminalidade.
Stefan D. Cassela lembra que o perdimento de bens se transformou em uma ferramenta
proeminente no combate à criminalidade nos
Estados Unidos na década de 1990, quando o
Departamento de Justiça começou pleiteando o
perdimento de aproximadamente 200 milhões
de dólares por ano em bens oriundos de práticas ilícitas, em sua maioria relacionados ao tráfico de drogas, e já está pleiteando perdimento de
mais de 600 milhões de dólares por ano em bens
e direitos envolvidos a uma enorme variedade de
graves ilícitos6.
Ora, lembrando que já se encontra em estudos
no Ministério da Justiça, um anteprojeto de lei
para criação deste instituto no Brasil, tem-se que
a inclusão dos ilícitos ambientais no rol daqueles que permitiriam a extinção civil de domínio
poderá representar uma saída para o problema
apresentado.
Apenas a título de exemplo de como a extinção civil de domínio poderia auxiliar no combate à criminalidade ambiental, cita-se entrevista
dada ao portal Globo Amazônia o chefe de fiscalização do Ibama, Luciano Evaristo esclarece
como a apreensão e perdimento dos bens é mais
eficaz no combate ao desmatamento que a aplicação de multas ambientais. “No lugar das mi5

United States vs. Stowell, 133 U.S. 1, 16-17, 1890.

6

Cf. CASSELA, Stefan D. The development of asset forfeiture law
in the United States. Acta Juridica, p. 1.
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lionárias autuações, ele aposta na apreensão dos
bens dos criminosos ambientais. ‘Aí atingimos o
bolso do infrator’, explica. Segundo ele, o confisco de madeira, caminhões e serrarias foi uma das
principais estratégias do Ibama para diminuir a
devastação da Amazônia, que reduziu seu ritmo
em 45% entre 2008 e 2009”7.

4 Conclusão
Fica evidente, pois, que, aberta a possibilidade
de decretação da extinção civil de domínio dos
bens, ainda que lícitos per se, utilizados nas atividades predatórias de exploração dos recursos
naturais, muito se avançará no sentido de dotar o
Brasil e um arcabouço legislativo capaz de possibilitar uma efetiva diminuição da devastação em
virtude de delitos ambientais.
Como última observação, entretanto, é necessário esclarecer que, obviamente, a extinção ação
civil de domínio não resolverá todos os problemas relacionados à criminalidade ambiental no
Brasil, mas não há dúvida de que pode ser uma
poderosa arma no combate a esta mesma criminalidade, se usada corretamente.

7
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A tutela jurídica do meio ambiente: aspectos gerais
Juíza federal substituta Andréa Márcia Vieira de Almeida

1 Introdução
A preocupação com a proteção do meio ambiente passou a ser uma das questões a ser resolvida pelos Estados, na época contemporânea. O
desenvolvimento científico e tecnológico apresentou-se como um complexo problema diante
da ameaça da sociedade de autodestruição. Isso
ocasionou a necessidade de serem adotadas medidas de proteção da vida e do meio ambiente, a fim
de proporcionar uma melhor qualidade de vida,
além de alertar acerca da necessidade de busca do
equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e
a proteção do meio ambiente.
O Direito Ambiental cresce em importância
à solidariedade entre as nações, a fim de formularem políticas públicas universais para o desenvolvimento sustentável, em especial por meio da
celebração de tratados internacionais que instituam metas de redução e controle da poluição,
sendo esse o conteúdo jurídico do princípio da
cooperação entre os povos.
No Brasil, a Constituição Federal de 1988, diante
do cenário de exigência de respeito ao meio ambiente e predominância do interesse público sobre
o particular, previu expressamente no art. 225 o “direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
como 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”.
Internacionalmente, diversas conferências e
eventos foram realizados no sentido de consolidar
a proteção do meio ambiente, a fim de garantir,
com eficiência, o cumprimento dos princípios
estabelecidos. Entre estes, destacam-se a Conferência Mundial de Meio Ambiente, realizada
em Estocolmo, em 1972, promovida pela ONU;
Convenção sobre o Comércio Internacional das
Espécies da Fauna e Flora Selvagens em Perigo
de Extinção – CITES celebrado em Washington
em 1973; Conferência das Nações Unidas Sobre o

Meio Ambiente e Desenvolvimento – CNUMAD
ou ECO 92, também conhecida como Cúpula da
Terra, realizada no Rio de Janeiro, em junho de
1992; Protocolo de Kyoto à Convenção – Quadro
das Nações Unidas Sobre Mudança do Clima, celebrado em Kyoto em 1997, entre outras.
O direito penal, por sua vez, surge como um
recurso extremo de tutela do meio ambiente. A
intervenção do direito penal em matéria ambiental
deve ser analisado como critério da ultima ratio.
Neste caso, as normas não penais devem agir prioritariamente na prevenção e repressão às violações
das normas que protegem o meio ambiente. Não
sendo eficaz essa proteção, cabe ao direito penal
atual o combate à ocorrência dessas condutas delitivas.
Quanto à penalização da pessoa jurídica, foi um
avanço previsto na Constituição Federal de 1988,
na medida em que se constatou que as grandes
degradações ambientais, em regra, não eram provocadas por atividades singulares, desenvolvidas
por pessoas físicas, mas se apresentavam de forma
corporativa. Tornou-se necessário, então, que a
pessoa jurídica fosse responsabilizada penalmente
pelos danos causados ao meio ambiente.

2 O ambiente na legislação brasileira
A preservação e restabelecimento do equilíbrio
ecológico é uma necessidade da sociedade atual.
Os riscos globais, a extinção das espécies animais
e vegetais, assim como a satisfação de novas necessidades em termos de qualidade de vida deixam
claro que o fenômeno biológico e suas manifestações sobre o planeta estão perigosamente alterados
(Milaré, 2000, p. 74).
O Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente – PNUMA fez um levantamento da
situação ambiental do Planeta Terra no período
compreendido entre o evento da ONU, realizado
em Estocolmo (1972) e no Rio de Janeiro (1992),

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

alertando acerca do mau uso dos recursos naturais
e a degradação do meio ambiente.
No Rio de Janeiro, por sua vez, foi realizada
a Conferência Rio + 5, em 1997, com o objetivo
de avaliar os avanços na área ambiental nos cinco
anos desde a ECO 92. Constatou-se, assim, que os
remédios até então propostos não funcionaram ou
sequer foram ministrados. As iniciativas se revelaram tímidas e pontuais, deixando pendentes os
desafios na busca de um desenvolvimento sustentável (Milaré, 2000, p. 76).
Neste contexto, passaram a surgir normas com
o objetivo de proporcionar a convivência harmoniosa do homem com a natureza, influenciando no
surgimento do Direito Ambiental, como disciplina
jurídica. Essas inovações legislativas estavam em
consonância com a Carta da Terra, aprovada na
Conferência do Rio de Janeiro, que inseriu recomendações de os Estados promulgarem leis eficazes sobre o meio ambiente. A Agenda 21, da
mesma forma, apresentou a preocupação com a
formulação de propostas para o aperfeiçoamento
da capacidade legislativa dos países em desenvolvimento.
A legislação ambiental brasileira, na verdade,
carece de uma codificação geral na esfera federal,
ou mesmo uma consolidação, existindo inúmeras
leis esparsas, muitas editadas antes da CRFB/1988,
de duvidosa recepção constitucional e outras de
discutível vigência. Ademais, em Direito Ambiental há uma gama de normas regulamentares
(conhecidas por poluição regulamentar), editadas
principalmente pelo Ministério do Meio Ambiente
(MMA), pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e pelo Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), além dos atos normativos estaduais,
distritais e municipais. (AMADO, 2009, p. 25)
Segundo a doutrina, as primeiras legislações
disciplinadoras do meio ambiente foram as legislações portuguesas, proibindo, como exemplo, o
corte de árvores de fruto, a caça de certos animais
(perdizes, lebres, coelhos) com instrumentos capazes de causar-lhes a morte com dor e sofrimento,
a poluição das águas dos rios e lagos que causasse
a morte de peixes, entre outras.
Com o Código Civil de 1916 que foram elencadas normas ecológicas destinadas à proteção de
14

direitos privados na composição de conflitos de
vizinhança, como exemplo o art. 584, que proibia
construções capazes de poluir ou inutilizar, para
uso ordinário, a água de poço ou fonte alheia, a
elas preexistentes.
Depois, como salienta Édis Milaré (2000, p. 80),
surgiram: Regulamento de Saúde Pública (Dec.
16.300/23); Código Florestal (Dec. 23.793/34 e
Lei 4.771/65); Regulamento de Defesa Sanitária
Vegetal (Dec. 24.114/34); Código de Águas (Dec.
24.643/34); Patrimônio Cultural (DL 25/37); Código de Pesca (DL 794/38 e Dec. 221/67); Código de
Minas (DL 1.985/40 e Dec. 227/67); Código Penal
(DL 2.848/40).
Visando à prevenção e controle da degradação
ambiental foram elaborados: o Código da Terra
(Lei 4.504/64); Código Florestal (Lei 4.771/65);
Proteção à Fauna (Lei 5.197/67); Código de Pesca
(DL 221/67); Código de Mineração (DL 227/67);
Política Nacional de Saneamento Básico (DL
248/67); Criação do Conselho Nacional de Controle da Poluição Ambiental (DL 303/67); Política Nacional de Saneamento (Lei 5.318/67), entre
outras.
Frederico Amado (2009, p. 25) sintetiza alguns
importantes diplomas vigentes da seguinte forma:
a) proteção do meio ambiente cultural: art. 216,
CRFB/88; Lei Geral do Tombamento (DL 25/37);
Registro (Dec. 3.351/2000);
b) proteção ao meio ambiente natural: art. 225,
CRFB/88; Política Nacional do Meio Ambiente
(Lei 6.938/81); Código Florestal (Lei 4.771/65);
Proteção à Fauna (Lei 5.197/67); Código de Pesca
(DL 221/67); Recursos Hídricos (Lei 9.433/97);
Crimes e Infrações Ambientais (Lei 9.605/98); Sistema Nacional de Unidade de Conservação (Lei
9.985/2000); Biossegurança (Lei 11.105/2005);
Gestão de Florestas Públicas (Lei 11.284/2006); Lei
do Bioma Mata Atlântica (Lei 11.428/2006); Licenciamento Ambiental (Res. 237/97 – CONAMA);
EIA-RIMA (Res. 01/1986 – CONAMA); Audiência
Pública em EIA-RIMA (Res. 09/1987);
c) proteção do meio ambiente artificial (art. 182,
CRFB/88); Estatuto da Cidade (Lei 10.257/01);
Como salienta o referido autor (2009, p. 27), em
relação à aplicabilidade da lei ambiental no tempo,
mormente no que concerne a situações consolidadas ou em execução, entende-se pela necessidade
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de majoração da limitação administrativa, pois
inexiste direito adquirido de poluir, não havendo qualquer incorporação idônea ao patrimônio
particular, ante a indisponibilidade da preservação
ambiental e seu caráter não pecuniário.

3 A internacionalização da proteção ao
meio ambiente
Como salienta Frederico Amado (2009, p. 379),
o Direito Internacional Ambiental é um conjunto
de normas jurídicas escritas e consuetudinárias,
instituídas por pessoas jurídicas de direito das
gentes (Estados soberanos e organizações internacionais), que regulam a intervenção humana sobre o meio ambiente com um foco supranacional,
objetivando a cooperação entre os povos para a
consecução de um equilíbrio ambiental mundial
para as presentes e futuras gerações.
A consolidação dessa vertente do Direito Internacional operou-se com a realização da Conferência Mundial de Meio Ambiente, realizada
em Estocolmo, em 1972, promovida pela ONU,
iniciando-se a discussão acerca da necessidade de
formulação de políticas públicas internas e externas das nações.
A idéia acerca do desenvolvimento sustentável
surgiu nessa conferência e foi repetida nas demais
conferências sobre o meio ambiente, em especial
na ECO-92. Constatou-se, nesse momento, que os
recursos ambientais não eram inesgotáveis, tornando-se inadmissível que as atividades econômicas
se desenvolvessem alheias a esse fato. Buscou-se,
então, a coexistência harmônica entre economia e
meio ambiente, permitindo-se o desenvolvimento,
mas de forma sustentável, planejado, para que os
recursos existentes não se esgotassem ou se tornassem inócuos.
Esse é o princípio do desenvolvimento sustentável, que tem por conteúdo a manutenção das
bases vitais da produção e reprodução do homem
e de suas atividades, garantindo uma relação satisfatória entre os homens e destes com o meio
ambiente, para que as futuras gerações também
tenham oportunidade de desfrutar os mesmos
recursos que estão hoje à disposição (FIORILLO,
2000, p. 24).

Assim, o Direito Ambiental atualmente cresce
em importância à solidariedade entre as nações, a
fim de formularem políticas públicas universais
para o desenvolvimento sustentável, em especial
por meio da celebração de tratados internacionais
que instituam metas de redução e controle da poluição, sendo esse o conteúdo jurídico do princípio
da cooperação entre os povos (AMADO, 2009, p.
379).
Cumpre salientar, ainda, os principais eventos e
documentos que integram o Direito Internacional
Ambiental sob o enfoque brasileiro.
Como acima referido, a Conferência de Estocolmo, em 1972, promovida pela Organização das
Nações Unidas – ONU foi o termo inicial da consideração da questão ambiental na formulação das
políticas públicas internas e externas das nações.
A partir de então começou a se difundir a linha
de desenvolvimento sustentável, correspondente
à ponderação entre o desenvolvimento econômico
e a preservação ambiental, a fim de garantir a sobrevivência das presentes e futuras gerações.
A ONU instituiu, então, o Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA com a
Declaração de Estocolmo, estabelecendo 26 princípios, influenciando na elaboração da Constituição
Federal de 1988, em especial do artigo 225.
Em seguida, a Convenção sobre o Comércio
Internacional das Espécies da Fauna e Flora Selvagens em Perigo de Extinção – CITES foi celebrado
em Washington em 1973 e ratificado no Brasil em
1975. Como principal objetivo, visou regulamentar
internacionalmente o comércio de espécies da fauna e flora selvagens com ameaça de extinção.
A Conferência das Nações Unidas Sobre o
Meio Ambiente e Desenvolvimento – CNUMAD
ou ECO 92, também conhecida como Cúpula da
Terra, foi realizada no Rio de Janeiro, em junho
de 1992, tendo sido a maior reunião internacional
após a Guerra Fria.
Essa Conferência foi muito importante para
consagrar o desenvolvimento sustentável como
meio necessário para equacionar o crescimento
econômico e a preservação do meio ambiente,
tendo sido aprovados importantes documentos,
como os seguintes:
a) Declaração do Rio, contendo 27 princípios ambientais, que vem sendo incorporado às legisla15
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ções das diversas nações, como compromisso
ético e político;
b) Agenda 21, sendo o maior instrumento de planejamento ambiental do planeta, revela-se um
compromisso político, não vinculante, visando
a orientar a formulação de políticas públicas
ambientais;
c) Carta das Florestas, também conhecida como
Declaração de Princípios para o Desenvolvimento Sustentável das Florestas, tem como
objetivo a implantação da proteção ambiental integral e de forma integrada, listando as
funções das florestas;
d) Convenção da Biodiversidade ou Convenção Sobre a Diversidade Biológica, criada em 1992, tem
como objetivo a conservação da biodiversidade,
o uso sustentável e a divisão equitativa e justa dos
benefícios gerados com a utilização de recursos
genéticos, por meio do acesso apropriado dos
referidos recursos e da transferência apropriada
das tecnologias relevantes, considerando os direitos sobre tais recursos e sobre as tecnologias,
por meio do financiamento adequado;
e) Convenção – Quadro das Nações Unidas Sobre
Mudança do Clima, subscrita e 1992, visa a estabilizar a concentração de gases efeito estufa
na atmosfera em um nível que possa evitar uma
interferência perigosa com o sistema climático,
assegurar que a produção alimentar não seja
ameaçada; possibilitar que o desenvolvimento
econômico se dê de forma sustentável (AMADO, 2009, p. 391).
O Protocolo de Kyoto à Convenção – Quadro
das Nações Unidas Sobre Mudança do Clima foi
celebrado em Kyoto, em 1997, durante a Terceira
Sessão da Conferência das Partes sobre a Mudança
de Clima – COP 03, constituindo um avanço para
a redução mundial na emissão de gases que causam
o efeito estufa, prevendo metas específicas em que
os maiores emissores mundiais se comprometem
a reduzir a emissão em pelo menos 5% entre 2008
e 2012, nos níveis de 1990.
Cumpre ressaltar, ainda, como forma de garantir a proteção internacional do meio ambiente,
com o objetivo de apurar a responsabilidade ambiental das empresas, foi instituída a ISO 14.000
pela International Organization for Standardization, sendo uma série de normas que disciplinam
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a gestão ambiental, permitindo a emissão de certificado que são exigidos na exportação de produtos
brasileiros.
Da mesma forma, o Capítulo VII da Lei
9.605/98 também trata da cooperação internacional para a preservação do meio ambiente, elencando medidas a serem adotadas pelo Brasil para
auxiliar na persecução criminal de outros países,
mediante a produção de prova, informações, exame de objetos e lugares, entre outros meios de auxílio, preservada a soberania nacional.

4 Tutela penal do meio ambiente e
responsabilidade da pessoa jurídica
A partir de 1970, quando diversos países começaram a se preocupar com as consequências trazidas pelo progresso técnico e industrial, diante da
ameaça de autodestruição, é que surgiu a necessidade de adoção de medidas urgentes para proteção
da vida, diante do conflito entre desenvolvimento
econômico e proteção do meio ambiente.
O Direito Penal também contribuiu para a alteração do ordenamento jurídico, sendo um recurso
extremo para reprimir condutas que causassem a
degradação do meio ambiente.
Buscou-se, na verdade, compatibilizar a Política
Criminal com as diretrizes da Política Ambiental,
dotando-se a legislação penal de instrumentos e
normas adequadas à proteção dos valores ambientais, refazendo a tipologia, redimensionando as penas e forjando um sistema que, além de
apropriado às finalidades visadas, pudesse atender
melhor aos anseios e às exigências da nova ordem
social, que pretende a harmonização dos interesses
da comunidade com a necessidade de preservar
a natureza, no interesse das gerações vindouras
(SILVA, 2002, p. 02).
Por certo, as normas não penais, prioritariamente, devem assumir o papel principal na tutela
do meio ambiente, reservando-se a sanção penal
para as condutas mais graves de degradação do
meio ambiente.
Por sua vez, a Lei 9.605/98 regulamenta tanto as
sanções administrativas, quanto as sanções penais
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente.
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Essa Lei prevê, no art. 27, a possibilidade de
transação penal, a ser realizada de acordo com
o art. 76 da Lei 9.099/95, dependendo de prévia
composição do dano ambiental, adequando-se
à finalidade preventiva e reparatória dessa legislação. Também prevê a possibilidade de suspensão condicional do processo aos crimes de menor
potencial ofensivos, definidos na lei, no art. 28,
remetendo ao art. 89 da Lei 9.099/95.
Prevê, ainda, a responsabilização da pessoa jurídica por violação de normas de tutela do meio
ambiente. Tradicionalmente, as pessoas jurídicas
carecem de capacidade de ação e de capacidade
de culpabilidade. Entretanto, há uma tendência
no direito comparado de reconhecer a responsabilidade penal da pessoa jurídica, adotando-se um
novo conceito de culpabilidade.
Como salienta Rodrigo Silva (2002, p. 10), pode-se argumentar sobre a culpabilidade da pessoa
jurídica, primeiramente, deixando de lado o requisito da consciência da ilicitude, deixando cair
o juízo da culpabilidade apenas sobre o critério da
reprovação social da conduta da empresa. A pena
aplicada à empresa não terá função retributiva ou
de coação física. Sua função estará ligada apenas
à prevenção geral, sendo esta consubstanciada na
estabilização contrafática das expectativas comunitárias na validade da norma violada.
Desse modo, constata-se a presença de duas
correntes principais. A primeira baseada na teoria
da ficção, defendida por Savigny, que não admite
que a pessoa jurídica possa praticar infração penal
(societas delinquere non potest), pois é uma ficção
jurídica, não tem vontade própria e, na verdade,
seus dirigentes que praticam o delito. Defende
essa corrente que o entendimento contrário viola
o princípio penal da personalidade da pena, já que
os sócios que respondem pela infração. Salientam a
ausência de consciência, vontade e finalidade, que
são essenciais para a existência da conduta, não
havendo, por consequência, fato típico.
Conforme ainda defende essa corrente, a pessoa jurídica não pode praticar infrações penais por
conta da ausência de culpabilidade (não havendo
imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa); ausência de
punibilidade (viola o princípio da personalização
da pena, já que a pena atinge os sócios); ausência

de justificativa para imposição de pena (retribuição), ou seja, não atinge os fins da pena, pois há
incapacidade de arrependimento e reeducação.
Já a teoria da realidade ou da personalidade
real, defendida por Otto Gierke, a pessoa jurídica é
um ente real, com vontade própria e pode praticar
ilícitos penais. A exigibilidade de conduta diversa é
possível se comparada com outras pessoas jurídicas semelhantes e a culpabilidade deve se adequar
às características da pessoas jurídicas. A pena não
ultrapassa a pessoa jurídica, pois os sócios sofrem
apenas o reflexo da pena. Os fins da pena são atendidos, pois é possível inibir a prática das condutas
ilícitas com a aplicação das penas, já que a imagem
da pessoa jurídica pode ser denegrida.
Tendente à segunda corrente, a Constituição
Federal de 1988, por sua vez, prevê no parágrafo
3º do art. 225 e no parágrafo 5º do art. 173 a responsabilidade da pessoa jurídica em todas as esferas do direito por atos cometidos contra a ordem
econômica e financeira e contra o meio ambiente.
Já a Lei 9.605/88, no art. 3º, foi elaborada para definir a responsabilidade penal da pessoa jurídica
em crimes ambientais.
Ressalte-se que a responsabilidade da pessoa
jurídica não impede a da pessoa física, sendo denominado esse entendimento como teoria da dupla
imputação ou sistema paralelo de imputação.
Na jurisprudência, destaca-se o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece
a responsabilização da pessoa jurídica, exigindo,
porém, a imputação da conduta a uma pessoa física agente da pessoa jurídica. Neste sentido, apenas torna-se possível iniciar a ação penal contra
a pessoa jurídica desde que haja a imputação de
conduta ilícita à pessoa física.
Nesse entendimento, salienta Frederico Amado
(2009, p. 244):
Saliente-se que é curial para a responsabilização da pessoa jurídica que o ato do seu agente
lhe traga algum proveito, conforme exige o
art. 3º, parte final, da Lei 9.605/98, bem como
que o representante legal ou contratual (ou
colegiado) tenha violado legislação criminal
ambiental.
Veja-se que o representante legal deverá ter
ingerência direta sobre o fato penalmente
relevante, pois inexiste responsabilidade pe17
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nal objetiva, ante o princípio constitucional
da culpabilidade, uma vez que deverá haver
nexo causal.

Foi opção, então, do poder constituinte originário adotar o sistema da dupla imputação na seara penal, alcançando pessoas físicas e jurídicas. O
Código Penal e respectiva legislação extravagante é
que devem observar a Constituição Federal, orientadora do ordenamento jurídico vigente. Nesses
termos, por decorrência do princípio da supremacia da Constituição, a teoria geral do delito e
das penas devem ser adaptadas às características
peculiares da responsabilização criminal da pessoa
jurídica na seara ambiental.

5 Conclusão
Cumpre observar, portanto, que o desenvolvimento científico e tecnológico se apresentou como
um complexo problema diante da ameaça da sociedade de autodestruição, ocasionando a necessidade
de adoção de medidas de proteção da vida e do
meio ambiente, a fim de garantir uma melhor qualidade de vida para as presentes e futuras gerações,
além de alertar as nações acerca da necessidade
de busca do equilíbrio entre o desenvolvimento
econômico e a proteção do meio ambiente.
A Constituição Federal de 1988 previu expressamente o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como 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 de forma a garantir qualidade de
vida para todas as gerações. Já no âmbito internacional, conferências e eventos foram realizados no
sentido de garantir a proteção ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado e de fomentar o desenvolvimento sustentável.
Por sua vez, o direito penal, em matéria ambiental, surge como um recurso extremo de tutela
do meio ambiente, devendo ocorrer sua intervenção como critério da ultima ratio. As normas não
penais devem agir prioritariamente na prevenção
e repressão às violações das normas que protegem
o meio ambiente. Não sendo eficaz essa proteção,
18

cabe ao direito penal o combate à ocorrência dessas condutas delitivas.
Por outro lado, houve um avanço no ordenamento jurídico vigente ao prever a penalização da
pessoa jurídica, na medida em que houve a constatação de que as grandes degradações ambientais,
em regra, não eram provocadas por atividades singulares, desenvolvidas por pessoas físicas, mas se
apresentavam de forma corporativa. Atendeu-se,
então, à necessidade de que a pessoa jurídica fosse
responsabilizada penalmente por danos ambientais provocados pela mesma.
Dessa forma, observa-se uma preocupação
progressiva com a necessidade da tutela ao meio
ambiente, englobando não apenas a tutela normativa e formal, mas também a tutela material, diante
da importância da garantia do cumprimento das
normas protetivas do meio ambiente. Ainda assim,
a busca pelo ambiente ecologicamente equilibrado
e pelo desenvolvimento sustentável surgiu como
um significativo passo para o início da conscientização acerca da necessidade de um tratamento
especial ao meio ambiente.
Apesar disso, muitos países ainda apresentam
atuação limitada diante da necessidade evidente de
adoção de medidas urgentes no sentido de conter
a degradação ambiental e poluição do meio ambiente. Embora tenha havido o despertar para a
necessidade de proteção ambiental, muito precisa
ser feito ainda nesse sentido, para haver o efetivo
cumprimento dos tratados, convenções, acordos e
compromissos firmados pelas diversas nações.
A colaboração de todas as nações e países em
busca do meio ambiente ecologicamente equilibrado e do desenvolvimento sustentável, certamente
viabilizará o crescimento tecnológico e industrial
sem ocasionar a autodestruição da sociedade. É
preciso compreender, portanto, que o crescimento
econômico não poderá ocorrer ilimitadamente, na
medida em que depende da disponibilidade de recursos ambientais, que, por sua vez, são limitados.
Há a necessidade que o consumo seja proporcional à capacidade de reposição e suporte do meio
ambiente, a fim de evitar o consumo das reservas
ambientais garantidas para as gerações futuras, sob
pena de extinção do planeta, do meio ambiente e
da raça humana.
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A migração pendular e os efeitos sobre a interiorização
da Justiça Federal na 1ª Região: o conflito sem juiz,
o drama sem compreensão
Juiz federal Atanair Nasser Ribeiro Lopes

No centro de um planalto vazio
Como se fosse em qualquer lugar
Como se a vida fosse um perigo
Como se houvesse faca no ar
Como se fosse urgente e preciso
Como é preciso desabafar
Qualquer maneira de amar varia
[...]
Como se não fosse tão longe
Brasília de Belém do Pará
Como castelos nascem dos sonhos
Pra no real achar seu lugar
Como se faz com todo cuidado
A pipa que precisa voar
Cuidar de amor exige mestria
[...]
(“Léo e Bia”, Oswaldo Montenegro)

O debate mais sério e sensível a respeito das
questões ecológicas, ambientais e culturais situa-se
na estruturação e na valorização dos órgãos judiciários responsáveis pelo resguardo da liberdade,
do patrimônio e dos direitos dos cidadãos injustiçados, que buscam neles a compreensão de seu
drama social e a adoção de medidas de solução
que respeitem as diversidades, as particularidades regionais e a harmonização conciliatória dos
múltiplos interesses envolvidos. Nesse compasso, a capilarização da Justiça Federal mediante
sua interiorização deve estar acompanhada de
instrumentos eficazes de estruturação, de comprometimento por parte dos demais órgãos da
administração federal e, principalmente, de valorização do trabalho prestado em locais precários
e de difícil provimento, sob pena de se acentuar
o mal da migração pendular e obstaculizar-se, no
futuro, o exercício desse importante passo dado
em prol do acesso à justiça.

É preciso antes conceber que o ambiente não
deixa de ser uma construção humana1 porque, tal
como o homem lida com a ciência, para que através dela possa interpretar o mundo e a si próprio,
nele reproduz seus sonhos, seus valores, sua ética
e cultura (Hissa, s.d.). Por isso mesmo, a crise ambiental nada mais é do que o reflexo da crise da
cultura humana, que por sua vez é fruto do vazio e
das contradições do eu interior, obcecado pela fantasia na obtenção de bens — cada vez mais, maiores e mais rápidos —, pela insaciável e frustrante
realização de desejos e de prazeres — cada vez mais
complexos e mais sofisticados —, bem assim pela
intolerância com as diversidades, pela falta de
diálogo e pela ausência de posturas positivas no
convívio social. O problema se inicia nos pequenos
conglomerados urbanos, mas alcança proporções
globais com a difusão da comunicação eletrônica
e o intercâmbio de cultura e de comércio, que não
reconhece mais os limites territoriais2.
1

A partir do Século XIX, o mundo circundante, assim concebido
tudo aquilo que envolve o homem, torna-se um lugar de experiência, aparecendo o ser humano como transformador de suas estruturas, propiciando o mundo “como uma estrutura planificada
que inclui o próprio homem: o homem constitui o seu mundo
(político, social, econômico, cultural) e, simultaneamente, dele
faz parte” (Tércio Sampaio, 1993:78).

2

A miséria e a desigualdade social, engendradas em proporções
inimagináveis pelo fenômeno da globalização vertiginosa, acabam por favorecer a marginalização social, a violência e a criminalidade, proporcionando, de forma direta, a potencialização de
crises ambientais. Lindgren Alves (2002: 82-3) ressalta: “o fenômeno mais marcante do mundo pós-Guerra Fria é, sem dúvida,
a aceleração do processo de globalização econômica. Enquanto a
situação estratégica planetária tinha conformação bipolar, com
as ideologias liberal e comunista em competição, a existência de
barreiras comerciais e não comerciais era recurso protetivo dos
Estados, aceito como necessário à defesa da soberania. O Estadoprovidência era forte nos países desenvolvidos, sobretudo porque
dificultava a contaminação das respectivas populações pela utopia antagônica. Com o fi m da bipolaridade estratégica e da competição ideológica entre o liberalismo capitalista e o comunismo,
a ideologia que se impôs em escala planetária não foi, entretanto,
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Nessa dicotomia imaginária entre o homem e o
ambiente, o poder público busca solucionar conflitos através de preconceitos edificados por uma
minoria qualificada3 e por meio de instrumentos
que afastam o diálogo, cerceiam o conhecimento
de carências e de necessidades, além de alocar os
sujeitos em posições antagônicas, hierarquizadas e
distantes do drama social4. Daí a multiplicação cada
vez mais crescente desses conflitos, reproduzidos
pela ineficácia de estratégias reformistas de gestão
sem uma reflexão acerca da natureza dos problemas e do próprio ambiente que os circunda5.
Não é difícil perceber que uma gama considerável de conflitos decorre do congestionamento
a da democracia baseada no welfare state, justificado até mesmo
pela fi losofia lockeana. Foi a do laissez-faire absoluto, com a alegação de que a liberdade de mercado levaria à liberdade política
e à democracia. Eticamente justificou-se, dessa forma, o investimento econômico maciço em países de regimes autoritários,
neles se aceitando a substituição das liberdades civis e políticas
pelo crescimento econômico, como problema a ser resolvido pela
“mão invisível do mercado”. Por outro lado, nos países de sistema democrático, não somente as proteções mercadológicas, trabalhistas e previdenciárias passaram a ser objetivadas em nome
da modernidade, mas a própria noção do Estado-providência
tornou-se condenada como inepta à competitividade, num momento em que o desemprego era aceito como fatalidade “estrutural”. É com essas premissas ideológicas que a globalização se tem
acelerado em ritmo vertiginoso”.
3

As leis não são legítimas porque provêm de pessoas eleitas pelo
povo. Sua legitimidade em nada se confunde com a pessoa que
participa de sua formação. Se assim não for, estaria sendo repristinado o malfadado “argumento de autoridade”, inserindo-se de
volta no meio social o arbítrio e a prepotência. A legitimidade
das leis também decorre de sua fundamentação. Não uma fundamentação direta e expressa, que também pode até conter, e que
se constituiria em mero procedimento descritivo, para o cumprimento de uma formalidade. É uma fundamentação de lógica,
de racionalidade, de tal forma que evidencie que seus preceitos
levam e justificam ao resultado proposto.

4

Os confl itos são submetidos a processos judiciais, que traduzem
regras pelas quais a controvérsia é delimitada pelo mérito da ação
— da qual o julgador não pode ir além e nem fora do contextualizado ali —, com acervo probatório induzido a uma verdade
formal, construída em um debate em que as partes não necessariamente estejam em condições ideais de diálogo — que exigem
equivalentes poderes econômicos e sociais —, que ao fi nal serão
resolvidos por um julgador posicionado acima dos interesses das
partes, distante do drama social vivido e nem sempre apto no
momento da decisão.

5

Mudam-se as leis do processo, as regras para os recursos, as fórmulas dos procedimentos, mas as ações se multiplicam. Criam-se
mais cargos, mais unidades jurisdicionais, mais meios de pressão
e de opressão, mas as pendências continuam aumentando e os
resultados são cada vez menos satisfatórios.

urbano, caracterizado pelo movimento migratório
crescente e contínuo no decorrer de décadas no
sentido de grandes centros urbanos localizados
mais próximos dos meios de produção, de distribuição de bens e de oportunidades culturais. Decorre que, dividindo o mesmo espaço e as mesmas
estruturas de interesses, situam-se pessoas de origens e de concepções diversas, ou seja, com hábitos
e culturas diferentes, com formação intelectual em
níveis desiguais, com capacidades econômico-financeiras destoantes. Enfim, as migrações acabam
resultando na convivência da diversidade cultural,
que exige para o bom relacionamento o respeito
mútuo e a compreensão das diferenças e das múltiplas opções de estilo de vida.
A visão de cada um sobre a ecologia, bem assim
sobre a sua relação com o sistema econômico, varia
de acordo com o acesso aos meios de trabalho e
de produção, exatamente conforme a diversidade
de origens e de concepções de cada ser humano.
E destas diferentes manifestações — ou vazios —
é que surgem os conflitos ambientais modernos,
diante dos quais pontuam Michele Sato e Luiz
Augusto Passos (Loureiro, 2002) que:
[...] Se por um lado, a postura do desprezo pelas conquistas científicas e tecnológicas embasa
o biocentrismo, com a renúncia da civilização
(Gaia, Earth First!), por outro, assistimos àqueles que defendem a produção a qualquer preço
e o desenvolvimento material como objetivo
social (“salve-se quem puder”, “aqui e agora”).
Sem a pretensão de uma falsa neutralidade, necessitamos, assim, construir uma ética capaz de
enfrentar essa perplexidade, que reconheça o
valor da natureza per se, não em oposição aos
demais valores de que é portadora, mas em
conciliação com eles (Sato, 1997).

A ética passa a ser o conceito, o limite, a diretriz, o conteúdo ao qual a interpretação do homem
deve conduzir as conclusões sobre si e sobre o que
o circunda. As diferentes manifestações, traduzidas nos mais diversos discursos culturais, devem
conduzir para uma ética que proporcione a estabilidade, a harmonia e a unidade6 do sistema. Daí
6

“Não se pode separar natureza e história. No plano da física,
Capra (1991) explica que a Teoria Quântica revela uma unidade
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surgem dois pressupostos: (i) a noção de ética e
(ii) o posicionamento do julgador, do intérprete,
na solução dos conflitos.
A noção de ética compreende os ideais de justiça, a moral e as condições de vida social traduzidas
nos costumes e nas tradições. É muito mais rica
e abrangente do que se propõe nos manuais tradicionais da literatura especializada, chegando ao
ponto de se concluir que é uma noção inacabada,
em constante construção, em programática progressão de dilatação de seu conteúdo. É uma noção
que não pode se resumir numa frase ou numa expressão, pois certamente implicaria na inevitável
conseqüência de deixar de fora valores, sonhos, a
cultura em progresso, as práticas sociais inseridas
no que se chama de bons costumes. Implicaria em
deixar de fora da noção o que se considera como
a lei universal ou natural máxima, que se traduz
na dignidade da pessoa humana. A noção de ética se aproxima e se confunde com a consciência
jurídica, com a noção de um princípio de direito
como integridade.
Clóvis Beviláqua7, apoiado em concepções de
Hermann Post, acredita que o direito não é só um
fenômeno social, mas também psíquico, porquanto o homem detém uma consciência jurídica, que é
a idéia do justo, que o projeta para conformar seus
atos com a lei e que tende a alargar o direito vigente. Ela se forma progressivamente com o desenvolvimento do indivíduo ou de seu grupo social, de
tal forma que se constitui a expressão mais pura
do direito. Clóvis vê nessa consciência jurídica a
expressão da justiça, considerando-a um elemento
do espírito humano, respeitando o direito natural. Por isso mesmo, a ética é de certa forma um
princípio que entrelaça o direito aos fenômenos
sociais, compreendendo uma consciência através
da qual se projeta o justo para conformar os atos
humanos.
básica no universo e demonstra que não podemos decompor o
mundo em unidades menores dotadas de existência independente. Na realidade, as partes surgem diante de nós como uma complicada teia de relações entre as diversas partes do todo. Essas
relações sempre incluem o observador, de maneira essencial. A
partição cartesiana entre o eu e o mundo, entre o observador e o
observado não pode ser efetuada quando lidamos com a matéria
atômica” (Loureiro, 2002).
7
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O Direito, in Estudos de Direito e Economia Política, pp. 75/94,
referência nesses limites in Maria Helena Diniz (1995:248).

O segundo pressuposto exige a inserção do
intérprete no drama social do conflito em jogo,
de modo que a solução proposta não decorra da
mera aplicação de um preconceito estabelecido
legalmente, nem tampouco seja fruto das aspirações do eu e sim da conciliação das diversidades do
nós. A hermenêutica nesse contexto deriva de uma
probabilidade, de uma verdade em construção e
inacabada, assim como, essencialmente, de uma
proposta que seja eticamente admissível para reger
o todo e suas partes, ou seja, o eu, o outro, enfim, o
nós. Nesse raciocínio, Michele Sato e Luiz Passos
(Loureiro, 2002) prescrevem:
A teoria quântica aboliu a noção de objetos
fundamentalmente separados, introduziu o
conceito de participante em substituição ao de
observador, e pode vir a considerar necessário
incluir a consciência humana em sua descrição do mundo. Ela foi levada a ver o universo
como uma teia interligada de relações físicas
e mentais cujas partes só podem ser definidas
através de suas vinculações com o todo (Capra,
1991:112).
É necessário salientar que o paradigma contemporâneo das ciências naturais, em especial
da Física Quântica, tem compreendido a impossibilidade de o pesquisador manter-se fora
do jogo de sua observação e, nesse sentido, toda
interpretação é um trabalho hermenêutico.
Nota-se claramente uma substituição do determinismo e da previsibilidade pela probabilidade; do questionamento da verdade absoluta
e reproduzível pelo conhecimento próximo à
verdade e respeitador da diversidade; e, naturalmente, a substituição do estudo das partes
pelo estudo do todo e de suas partes. Não existe
mais a ciência externalista do sujeito que observa o objeto, mas um mergulho dos sujeitos na
relação com outros sujeitos (Bohr, 1995).

Não se concebe mais que a lei8 e as diversas
fórmulas que regem o processo e os procedimentos
8

Germana de Moraes (2004:25) observa uma tendência à cristalização dos princípios em normas escritas, sobretudo mediante a
constitucionalização de princípios enunciados, primitivamente,
pela jurisprudência ou pela doutrina. Eros Grau (1998:77) acolhe
doutrina que distingue os princípios gerais do direito daqueles
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sejam a solução e os paradigmas para as questões
ambientais e os implícitos conflitos culturais que
lhe são adjacentes. Vale aqui lembrar um irônico
comentário de Sigmund Freud, no sentido de que
“todas as grandes revoluções científicas têm algo
em comum: a derrubada do pedestal da arrogância
humana, com o conseqüente abandono de certas
convicções sobre a posição central e dominadora
do homem no universo” (Loureiro, 2002)9.
Procura-se ampliar a possibilidade de discurso
das partes e a evidência da verdade real em contraponto à verdade formal, de tal sorte que as regras
que antes restringiam a participação do intérprete
no drama social sob sua análise foram derrogadas
para que ele, o julgador, busque o sentido do conflito, a realidade e a diversidade cultural dos sujeitos, as probabilidades de solução construídas em
conciliação, bem como a aplicação da ética como
aspiração de um bem comum10.
que denomina princípios jurídicos positivados. Esses últimos
não teriam o condão de serem ponderados como verdadeiros ou
falsos, mas tão-somente como aplicáveis ou não aplicáveis segundo sua vigência. Os princípios gerais do direito seriam aqueles
que se constituem de proposições descritivas, feitas pelos juristas, que referem o conteúdo e as grandes tendências do direito
positivo. São princípios não positivados, de inspiração doutrinal,
que podem ser formulados ou reformulados pela jurisprudência.
Celso Antônio Bandeira de Melo (1999:630) pondera que a violação de um princípio é muito mais grave do que a violação da
lei ou de uma norma qualquer, eis que o mesmo representa não
só um mandamento específico, mas todo o sistema de comandos. Seria a mais grave forma de inconstitucionalidade, “porque
representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus
valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço
lógico e corrosão de sua estrutura mestra”. Carmem Lúcia (Lopes, 2007) adverte que “o administrador público submete-se não
apenas à lei, mas ao Direito, e este pode ser instrumentalizado
por outros meios que não a lei formal”.
9

“Freud menciona três dessas revoluções: a Copernicana, que removeu a teoria geocêntrica e deslocou nosso planeta à condição
de um pequeno e periférico pedaço de rocha, numa inconcebível
vastidão onde giraria em torno do sol, e não o contrário. A segunda revolução é a resposta direta ao antropocentrismo, que,
ironicamente, pertence à era da Modernidade — ela é Darwiniana e reduziu o ser humano a um primata, relegando a descendência humana ao mundo animal. Freud explica, “modestamente”,
que a terceira revolução é a sua, pela descoberta do inconsciente e
ilustração da não-racionalidade humana. Da mesma forma, por
ter o homem perdido o controle de tudo, pois há pontos obscuros
em nossa mente que ainda nos desafiam ao conhecimento integral como seres humanos” (Loureiro, 2002).

10

“A eqüidade, então, é um mecanismo. Um modo de agir, de fundamentar, de aplicar o direito. Ela não é substância em si, pois
nada em si contém. É uma técnica, assim como a interpretação

Contudo, a inserção do intérprete no drama social não pode ocorrer somente no plano filosófico,
na análise distante da realidade em que envolvidos
os sujeitos em conflito, exigindo-se, pois, a presença real e o envolvimento metafísico daquele.
A presença física do juiz é uma exigência lógica
decorrente da necessidade de seu envolvimento
no drama social vivido pelas partes, pressuposto
que adveio para a positivação jurídica em diversos
normativos esparsos, de que são exemplos os arts.
132, 342, 410, 446-II do Código de Processo Civil,
o art. 399-§2º do Código de Processo Penal, o art.
35-V da Lei Complementar n. 35/79 e o art. 93-VI
da Constituição Federal de 1988, com a redação da
Emenda n. 45/04. Isso porque a petição, física ou
eletrônica, é demasiadamente amorfa e incapaz de
traduzir os sentimentos, as necessidades e o âmago
dos conflitos sociais. Compete ao intérprete dar
vida aos autos de um processo sem faces, estabelecer-lhe os contornos e proporcionar a motivação
para que a harmonia seja restabelecida.
Por isso mesmo, ainda que na esfera dos conflitos criminais, em que a deterioração da convivência humana chega ao seu limite, cabe ao intérprete,
como juiz do drama, pesquisar os meios de vida, as
aflições a que as partes são submetidas, a adequação social das exigências legais para determinado
povoado, as ambições e as contingências locais,
bem assim a proporção e a razoabilidade das soluções possíveis. O processo penal não pode servir
de instrumento de opressão, de aniquilamento de
diversidades culturais, para manutenção de privilégios de uma camada qualificada do meio social
ou do próprio poder público, bem como, na sua
essência, para vingar o ofendido.
Qualquer que seja o ramo do direito a reger
o drama social vivido pelas partes, na seara cível
ou penal, e até mesmo envolvendo direitos metaindividuais, coletivos ou plúrimos, dos quais
são exemplos os conflitos de natureza ecológica,
a interpretação a ser dada pelo intérprete, pelo
das leis, a aferição da razoabilidade, o controle da discrição, entre tantos outros instrumentos que o direito reconhece. Querse crer, com isso, que todo aquele que a defi ne como a própria
justiça se equivoca, pois ela é o meio para se chegar à justiça.
Talvez a maior prova disso seja o fato de que a eqüidade nunca
foi indagada como fonte do direito, assim como os costumes, a
doutrina, os princípios já o foram” (Lopes, 2007).
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juiz, não pode decorrer da mera abstração da lei,
nem tampouco distanciar-se da realidade local,
dos efeitos e reflexos para a comunidade como
um todo e para as suas partes regionalizadas. O
conhecimento da realidade concreta e a razoabilidade das soluções possíveis, só aferíveis mediante a
presença física do juiz perante o drama das partes
e mediante o diálogo com elas, são os vetores primordiais para a contenção da histeria da mídia, da
tentativa de sufocamento das minorias, bem assim
da proliferação de preconceitos e de perseguições
às diversidades múltiplas.
Justamente nesse ponto surgem alguns percalços na atual forma de interiorização da Justiça
Federal na 1ª Região11 e o conseqüente prejuízo ao
posicionamento dos juízes nas localidades em que
se pretende a capilarização da unidade judiciária.
Como antes se fundamentou, essa interiorização
é um bem altamente positivo para a sociedade e
para a melhor solução dos conflitos12. Contudo,
demanda planejamento adequado, estruturação
das localidades, valorização e estímulo ao trabalho
no local, além de comprometimento dos diversos
setores públicos envolvidos na empreitada.
Sem embasamento científico, sem prévio planejamento estratégico democrático e sem nenhuma reflexão a respeito da natureza, do local e da
expressividade dos conflitos sociais atualmente
instaurados no país, o Conselho da Justiça Federal
editou a Resolução n. 102, de 14/04/2010, que localizou as cidades onde deveriam ser instaladas as
novas Varas Federais criadas pela Lei 12.011/09. A
repercussão da desestruturação talvez não se faça
tão visível e tão premente nas regiões mais urbanizadas e próximas dos meios de produção, mas
o mesmo não ocorre na 1ª Região.
A maciça maioria dos locais onde estão previstas instalações de Varas não possui a mínima
estruturação física para recebimento da própria
11

12
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A Constituição Federal de 1988 dividiu a Justiça Federal no país
em cinco regiões, sendo que a 1ª Região é composta pelo Distrito Federal e mais treze Estados-membros. São eles: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas
Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins.
O Decreto n. 7.492/11 instituiu o Plano Brasil sem Miséria, dispondo em seus arts. 3º e 4º tratar-se de diretriz e de objetivo do
programa social a garantia dos direitos sociais, de acesso aos
serviços públicos e a oportunidades de ocupação e renda.

unidade judiciária, tais como edifício, equipamentos, mobiliário e acessibilidade aos sistemas
informatizados e de internet. Veja que algumas
das novas Varas foram previstas para locais onde já
existia uma estrutura da Justiça Federal, que, todavia, na maioria das hipóteses, não comporta uma
nova unidade13. A implantação veio em período de
recessão econômica, que motivou cortes no orçamento financeiro da União, e por isso dificultou
sobremaneira a bem intencionada interiorização.
Com efeito, o problema da desestruturação física
das unidades do interior já acomete, desde muito
tempo, os serviços de grande parte das Varas Federais na 1ª Região.
Outro importante reflexo da falta de planejamento decorre da falta de comprometimento com
a interiorização por parte dos demais órgãos da
administração federal. Procuradorias jurídicas,
delegacias de polícia, do trabalho, da receita federal e até mesmo procuradorias do Ministério
Público não acompanharam o mesmo movimento.
Um ato processual simples, como a citação ou a
intimação para o desenvolvimento do processo,
torna-se um tormento no cotidiano forense. Como
os órgãos de representação jurídica e as delegacias em geral encontram-se em cidades distantes
ou concentrados na capital do estado-membro, a
comunicação processual, a carga e a descarga de
autos processuais, bem como a presença nas audiências de conciliação e de instrução passaram a ser
pontos de atritos e de obstáculos intermediários à
solução dos conflitos.
Registre-se outro fator muito relevante, que é
a medida de urbanidade verificada previamente
na cidade beneficiada com a instalação de uma
nova Vara. É preciso que ali existam residências
com um padrão mínimo de sustentabilidade para
serem locadas ou adquiridas pela comunidade
jurídica que será removida para o local. Não se
olvida a necessidade de escolas, postos bancários,
13

Na Seção Judiciária de Roraima, cuja sede localiza-se na Cidade
de Boa Vista, até o ano de 2010 não havia espaço suficiente para
a ocupação de todos os cargos de juízes federais substitutos. Em
diversas outras localidades, os prédios do foro são alugados e
não oferecem condições de acessibilidade a deficientes, idosos
e a portadores de necessidades especiais. Localidades como Laranjal do Jari e Oiapoque tiveram a instalação de Varas adiada
por falta absoluta de condições físicas.
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unidades de saúde, estabelecimentos comerciais de
bens de primeira necessidade, transporte público
ou acessibilidade razoável, bem como retaguarda
que garanta a segurança pública. Compreendemse como extremamente deficientes as localidades
que não contemplem qualquer um dos requisitos
mencionados, eis que o servidor público, o juiz e a
respectiva estrutura familiar também envolvida no
drama social merecem condições mínimas de acesso aos serviços públicos, tal como hoje se pretende
estender, pelo Decreto n. 7.492/11, àqueles que se
encontrem no mais baixo nível de miserabilidade
humana14.
Como decorrência da baixa urbanidade local,
hoje verificada em muitas cidades que são ou serão
sedes de novas Varas Federais, agrava-se a situação
conhecida como migração pendular. Conceitua-se
assim o movimento de pessoas que se deslocam
para um determinado local, no caso a cidade que
sedia a nova unidade forense, mas ali não permanecem, eis que regressam ao final do dia para
outras localidades onde de fato se estabelecem.
Admite-se também como migração pendular o
movimento caracterizado pela baixa estabilidade
no local, que ocorre quando as pessoas ali permanecem por menos de um ano e logo procuram ser
removidas para outras cidades15. Esse fenômeno
tem sido verificado com muita ênfase na 1ª Região
e acaba por interferir, como antes se mencionou,
no posicionamento dos juízes e dos seus auxiliares
nas localidades em que se pretende a capilarização
da unidade judiciária.
O efeito drástico é sentido pelas partes quando
audiências deixam de ser realizadas, tolhendo o
14

O parágrafo único do art. 2º do Decreto n. 7.492/11 considera
em extrema pobreza aquela população cuja renda familiar per
capita mensal seja de até R$70,00 (setenta reais).

15

Daniel Joseph Hogan (1996) realizou interessante estudo intitulado “População, pobreza e poluição em Cubatão, São Paulo”,
através do qual concluiu pela grande responsabilidade da migração pendular na Cidade de Cubatão para os complexos e nefastos problemas ambientais ali verificados e que tomaram conta da mídia nas décadas de 1980-90. Salientou: “As condições
insalubres da vida, a falta de amenidades urbanas, e a poluição
ambiental relacionadas com estes fatores, atraíram uma camada
de migrantes geralmente mais pobre e despreparada. Estabeleceu-se um círculo vicioso tal que a poluição desencorajou os
migrantes mais preparados (e competitivos), com o potencial de
reverter a situação de degradação ambiental. A poluição piorou,
deixando Cubatão cada vez menos atraente” (p. 111).

andamento da instrução processual; quando casos mais complexos e que demandam uma análise
mais detida acabam por ser esquecidos nos escaninhos cartorários; quando situações locais são mal
interpretadas justamente pela falta de compreensão das necessidades e das contingências regionalizadas; enfim, quando os autos dos processos se
tornam meros números, sem rostos e sem faces,
a preencherem as tristes estatísticas de casos mal
resolvidos e de dramas sociais relegados à injusta
condição de menor importância.
Como se viu, os problemas decorrentes da falta de planejamento e da inexistência de gestões
de incentivo podem ser alinhados nas seguintes
categorias: (i) inadequadas instalações físicas dos
prédios; (ii) baixa qualidade ou inexistência de
acesso a serviços públicos relevantes; (iii) falta de
estruturação compatível em órgãos da administração federal que fazem parte do teatro de operações
da Justiça Federal; (iv) falta de incentivos aos trabalhadores em locais de difícil provimento ou em
condições especiais, favorecendo as situações de
migrações pendulares.
Dentro desse contexto, existem instrumentos
jurídicos e de gestão passíveis de amenização da
situação verificada, sendo que a reflexão sobre eles
não vem sendo estabelecida como prioridade, nem
tampouco tratada com o nível de seriedade e de
comprometimento que merece. O debate a esse
respeito parece ensejar um drama social dentro
do próprio Judiciário, politizando-se questões de
infra-estrutura e de procedibilidade do funcionamento dos órgãos judicantes.
Conhecem-se, por exemplo, as viabilidades da
ocupação compartilhada de prédios públicos, especialmente quando as atividades sejam afins; do
uso de tecnologias compatíveis entre os diversos
setores, proporcionando a adoção dos mesmos sistemas de dados de informática e de acesso à internet; da descentralização e do compartilhamento de
serviços financeiros, de saúde e de segurança; e dos
incentivos de auxílio-moradia16 e de gratificação
pelo trabalho em local de difícil provimento17.
16

Vide art. 65-II c/c §3º da Lei Complementar n. 35/79 e o art. 51IV c/c arts. 60-A e seguintes da Lei 8.112/90.

17

Vide art. 65-X da Lei Complementar n. 35/79 e o art. 61-VIII da
Lei 8.112/90.
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Talvez falte ao debate a sensibilidade necessária
para se reconhecer que a situação do outro repercute de certa forma no eu, seja pelo desprestígio que
a incompreensão e a má resolução dos problemas
sociais geram no conceito de toda a Justiça Federal
perante a comunidade, seja pelos obstáculos intransponíveis que o futuro reserva para a ocupação
de unidades interiorizadas em locais inóspitos, repercutindo na já disseminada consciência popular
sobre a má administração judiciária18. Ocorre que,
ao se chegar ao final da instalação das novas Varas
Federais, prevista para o ano de 2014, as unidades
em tal situação precária dificilmente serão providas, eis que a impossibilidade de remoção em
curto prazo acabará por fulminar os interesses na
já desvalorizada ascensão funcional19.
Essa perspectiva negativa não trará efeitos
somente sobre a administração judiciária e seus
membros, mas repercutirá diretamente, como antes já se ressaltou a respeito da migração pendular
hoje verificada, na liberdade, no patrimônio e na
defesa dos direitos dos cidadãos residentes em tais
locais, justamente nos quais onde mais são questionados direitos coletivos e plúrimos envolvendo
questões ecológicas e de alto impacto ambiental.
Por tais razões, conclui-se que o debate sobre
o meio ambiente e sobre as medidas para sua salvaguarda passa antes de tudo pela estruturação de
unidades judiciais, pelo comprometimento dos
demais órgãos da administração federal e pela valorização do trabalho prestado em locais precários
e de difícil provimento. Tal reflexão merece maior
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18

A Emenda n. 45/04 acrescentou ao art. 93 da Constituição Federal
de 1988 o inciso XIV, pelo qual procurou-se dar oportunidade à
delegação das funções administrativas nos órgãos judiciários.
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A promoção de juiz federal substituto para juiz federal prevê
o acréscimo remuneratório de 5% (cinco por cento) nos subsídios do magistrado, o que tem se mostrado insuficiente para
compensar o dispêndio com aluguel e elevado custo de vida decorrente da situação precária de várias localidades. Outro fator
preponderante é a falta de perspectiva para o retorno do magistrado e de seus familiares para o convívio em sua localidade
de origem. Conforme a antiguidade na carreira, um juiz titular
promovido leva, em média, seis anos para retornar ao local de
onde saiu como juiz federal substituto, dependendo, é claro, de
sua naturalidade e do congestionamento urbano na origem. Nas
perspectivas atuais do ano de 2011, um juiz substituto que venha a se promover neste ano dificilmente regressará até o fi nal
de sua carreira para localidades como Belo Horizonte, Salvador,
Juiz de Fora, Uberlândia, Brasília, Goiânia, entre outras.

atenção e sensibilidade de toda a sociedade e de
todos os elos responsáveis pela administração judiciária, porquanto esclarece a premissa ética que
“nenhuma corrente é mais forte do que o seu elo
mais fraco”20.
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Responsabilidade internacional por danos ambientais
Juiz federal substituto Bruno César Bandeira Apolinário

1 Introdução
Em 2010, o mundo assistiu apreensivo aos
esforços despendidos pelos Estados Unidos para
conter os efeitos do desastre ambiental ocorrido
na plataforma Deepwater Horizon, no Golfo do
México, quando uma explosão provocou o rompimento de tubulações existentes no solo do oceano,
causando um vazamento de 148 milhões de litros
de petróleo, quantidade correspondente a um terço
do consumo diário do Brasil. As manchas de óleo
alcançaram 75.000 quilômetros quadrados, área
equivalente a duas vezes a área do Estado do Rio
de Janeiro, causando a morte em larga escala de
peixes e aves de uma região com intensa atividade
nos ramos da pesca e do turismo, e que banha cinco estados americanos além da costa do México.
Eventos como o que então se presenciou não
são incomuns e se prestam a reacender a discussão
acerca da responsabilização por danos ambientais
no plano internacional. A questão da responsabilidade ambiental já é bem conhecida no âmbito do
direito interno brasileiro, estando sedimentada sua
admissibilidade, inclusive, no texto da lei maior do
país, a Constituição Federal de 1988. No entanto,
tema ainda pouco explorado nos manuais de direito ambiental em circulação no nosso meio diz
respeito exatamente à possibilidade de responsabilização por danos ambientais no cenário internacional. Tomando o evento ocorrido no Golfo do
México como pano de fundo, seria pertinente perquirir acerca da viabilidade de se buscar junto às
cortes internacionais de justiça a imposição aos Estados Unidos de alguma penalidade ou do encargo
de reparação dos danos ambientais ali verificados,
já que foram os outorgantes da autorização para
que as empresas British Petroleum, Transocean e
Halliburton explorassem a plataforma Deepwater
Horizon. Poderia o México, país diretamente atingido pelo evento, buscar uma reparação do país
vizinho? Que espécie de reparação seria cabível?

São essas algumas das questões que este breve
trabalho buscará elucidar, com base nos princípios
gerais que regem a matéria no plano internacional.
Para tanto, serão analisadas as doutrinas acerca
da responsabilidade dos estados por atos ilícitos e
por atos não proibidos, além das regulamentações
editadas pela Comissão de Direito Internacional
da Organização das Nações Unidas, passando-se,
ao fim, à análise propriamente das questões controvertidas, apresentando-se, em seguida, uma
proposta de solução.

2 “State responsibility and liability”
Os numerosos casos de danos ambientais graves que afetaram os territórios de países em todo o
mundo, além de áreas comuns, nas últimas décadas, alertaram a consciência pública para as sérias
consequências que as atividades humanas podem
gerar sobre o meio ambiente.
Tal situação levanta a questão sobre quem deve
ser responsabilizado pelos danos ambientais, especificamente quem deve pagar pelos custos do
combate à poluição e pela reparação do meio atingido.
Os esforços comuns dos estados com vistas à
definição de uma solução para as questões legais
ambientais deram origem ao que se chama direito
ambiental internacional. As discussões em torno
do tema se intensificaram a partir das décadas de
1960 e 1970, em decorrência de acidentes ambientais internacionais e da crescente preocupação com
a escassez das reservas naturais e com o aumento
da geração de riscos ao meio ambiente em todo
o mundo.
Coube ao direito ambiental internacional conciliar os conceitos de soberania e de preservação
ambiental global. No início do século XX predominou a Harmon Doctrine, segundo a qual cada
estado nacional tinha o direito de explorar seus
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recursos naturais sem restrições, de acordo com
o conceito de soberania. Tal orientação somente
passou a ser revista a partir de 1930, quando o tribunal internacional, composto por membros dos
EUA, do Canadá e da Bélgica, condenou o Canadá
pelos danos ambientais provocados ao Estado de
Washington, nos EUA, em decorrência da fumaça de dióxido sulfúrico exalada por uma refinaria
situada em Trail, British Columbia (Canadá). Entendeu a corte arbitral que, segundo os princípios
do direito internacional, nenhum estado teria o
direito de explorar seu território ou permitir sua
exploração de forma a causar danos consideráveis no território de outro estado. O julgamento
figurou como um marco em tema de responsabilidade ambiental internacional e lançou luz sobre
o conceito de poluição internacional e sobre os
princípios que devem reger a matéria (LARSSON,
1999, pág. 158).
Poluição internacional corresponderia a qualquer dano, intencional ou não, originado de atividade parcial ou totalmente realizada no território
de um estado, com efeitos sobre a jurisdição nacional de outro ou sobre áreas que não estejam sob o
poder soberano de qualquer país, como os oceanos
(alto mar). Decorre do caso emblemático referido
o entendimento de que a todo estado corresponde
a obrigação de prevenir danos ambientais a outros
estados soberanos.
As conclusões emanadas do caso Trail Smelter
foram confirmadas e ampliadas pela Corte Internacional de Justiça (ICJ) no caso Corfu Channel,
em 1949. A corte reputou a Albânia responsável
pelos danos sofridos por uma embarcação inglesa
que transitava em um canal existente ao longo de
minas albanesas. Não obstante o caso não envolvesse danos ambientais, os princípios ali suscitados
contribuíram decisivamente para a consolidação
da responsabilidade internacional dos estados. A
ICJ confirmou o entendimento quanto à impossibilidade de utilização do território do estado para
fins de causação de danos a outra nação e a responsabilidade estatal pela fiscalização das atividades
conduzidas nos limites de seu território. Noutros
termos, a corte assentou a responsabilidade dos
estados por danos extraterritoriais causados por
particulares, como uma consequência do encar-

go de controlar as atividades executadas sob sua
jurisdição (LARSSON, 1999, pág. 160).
Outro caso notório para o desenvolvimento
da teoria da responsabilidade internacional dos
estados teve como atores a França e a Espanha. Na
ocasião, a França desenvolvia um projeto hidrelétrico envolvendo um rio que fazia fronteira com a
Espanha, tendo o tribunal ao qual apresentado o
litígio decidido que a França tinha a obrigação de
levar em consideração, na execução de seu projeto, os interesses da Espanha. O caso Lac Lanoux,
como ficou conhecido, criou a obrigação para os
estados de cooperarem para a prevenção de danos
ambientais além de suas fronteiras.
Todos os princípios emergentes dos casos citados foram reunidos na Declaração de Estocolmo de 1972, que estabeleceu o conceito de boa
vizinhança entre os países; o princípio do uso do
território para fins benéficos; a obrigação dos estados de prevenir danos extraterritoriais; a obrigação
de não causar poluição além das fronteiras; a responsabilidade por atos ilícitos; a responsabilidade
de fiscalizar e regulamentar as atividades privadas
desempenhadas no território de cada estado nacional; a obrigação de responder subsidiariamente
pelas atividades privadas realizadas nos limites de
cada território nacional; e a obrigação de cooperar
com a prevenção ambiental através da informação
e da consulta a outros países.
A Declaração de Estocolmo de 1972 estatuiu,
ainda, no princípio 22 a obrigação dos estados de
cooperarem para o desenvolvimento de uma legislação internacional versando sobre a responsabilidade e a compensação das vítimas pelos danos
ambientais provocados por atividades desempenhadas em seus respectivos territórios e que tenha
efeitos sobre outros países.
O documento utiliza o termo “liability”, que
corresponderia ao nosso conceito de responsabilidade objetiva. “Liability” pode ser vista como
um mecanismo para efetivação do princípio do
poluidor-pagador. É um complemento à legislação ambiental e aos instrumentos internacionais,
assegurando que os responsáveis pelo descumprimento das normas postas sejam confrontados com
a obrigação de pagar pela recuperação do meio
afetado ou de compensar o dano causado.
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Os regimes de responsabilização por danos ambientais têm por objetivo incentivar o cumprimento de obrigações relativas à preservação ambiental
e à prevenção de danos; e penalizar os autores de
atos ilícitos. O regime de responsabilização por danos ambientais se distingue da doutrina comum da
responsabilidade civil, porquanto tem o ambiente
como um bem público de uso comum merecedor
da mesma proteção outorgada a bens particulares
ou públicos de uso especial contra danos causados
por terceiros. Antes dessa nova doutrina, o ambiente era visto como um bem público devoluto,
que poderia ser danificado sem que ninguém pudesse ser responsabilizado, precisamente por não
integrar o patrimônio jurídico privado.
À comunidade internacional interessam as
agressões ao meio ambiente que se originem de
atividades realizadas em uma nação e que venham
a produzir efeitos em outra, ou que venham a atingir áreas comuns do globo, não vinculadas diretamente a nenhuma nação. É o que se chama de
danos ambientais “transfronteiriços”.
A responsabilidade estatal é dividida da seguinte forma: a) responsabilidade por danos decorrentes do descumprimento de uma obrigação internacional, seja por uma atuação culposa, marcada
pela não observância dos padrões de diligência,
seja por uma atuação dolosa (state responsibility for
wrongful acts); b) a responsabilidade por danos decorrentes de atos lícitos, mas geradores de um risco
fora do aceitável (state liability for lawful acts).
A responsabilidade estatal por atos ilícitos
pressupõe o descumprimento de uma obrigação
internacional, assumida em acordos internacionais ou decorrentes do direito costumeiro internacional. Nesses casos, o Estado infrator deve ser
demandado perante a Corte Internacional de Justiça ou outro tribunal internacional competente,
sem prejuízo do uso das vias diplomáticas para a
apresentação de reclamações e para a negociação
de acordos.
Segundo o direito costumeiro internacional,
os estados não podem conduzir ou permitir atividades em seus territórios ou em áreas comuns
que afetem negativamente os direitos de outros
estados, inclusive em matéria ambiental. Essa obrigação se traduz no princípio da boa vizinhança, do
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qual decorrem ainda: o dever de prevenir, reduzir
e controlar a poluição e os danos ambientais; e o
dever de cooperar na mitigação dos riscos ambientais e emergências, através da notificação, consulta,
negociação e, nos casos apropriados, através do
Estudo de Impacto Ambiental.
De acordo com o Princípio 2 da Declaração Rio
1992, os Estados têm a responsabilidade de assegurar que atividades realizadas dentro das respectivas
jurisdições ou sob seus controles não causem danos
ao ambiente de outros países ou de áreas que extrapolem os limites da jurisdição nacional.
Poucos são os acordos internacionais que preveem a responsabilidade dos Estados por danos
ambientais. É o caso da convenção de Montego
Bay de 1982, que, no artigo 235, prevê a responsabilidade dos estados pela proteção e preservação do ambiente marinho, e a convenção sobre
responsabilidade por danos causados por objetos
espaciais, de 1972.
A responsabilidade internacional dos estados
por atos ilícitos pressupõe, assim, o descumprimento de uma obrigação internacional, tenha ela
origem no direito costumeiro, ou em um tratado. São exemplos de deveres dos estados, como
já mencionado, a obrigação de utilizar o próprio
território de forma a não causar danos a outrem,
a obrigação de considerar os interesses de outros
estados segundo o padrão de diligência exigível
e a obrigação de adotar medidas preventivas de
poluição.
Em paralelo à responsabilidade por atos ilícitos
(state responsibility for wrongful acts), são também
os estados responsáveis pelos danos decorrentes de
atividades que, embora lícitas, gerem um risco ao
meio ambiente acima do tolerável. É o que a doutrina tem denominado state liability for lawful acts.
A Comissão de Direito Internacional da ONU
encarregou-se de estabelecer os princípios que
devem pautar os diferentes regimes de responsabilização internacional dos estados. Embora os estudos realizados ainda não tenham desencadeado
a elaboração de convenções internacionais sobre
o tema, as conclusões têm sido reconhecidas por
diversas cortes internacionais como fontes materiais do direito e merecem um exame destacado
neste trabalho.
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3 Responsabilidade dos Estados por atos
ilícitos segundo a ONU
Em 2001, a Comissão de Direito Internacional
submeteu à Assembleia Geral das Nações Unidas
regulamentação da matéria atinente à responsabilidade dos Estados por atos ilícitos internacionais,
com recomendação para a elaboração de convenção acerca do tema1.
O trabalho foi encampado pela ONU, tendo
sido, por sua vez, recomendada sua observância
por todos os países que compõem a entidade.
A regulamentação emanada da Comissão de
Direito Internacional (ILC) compõe-se de 59
artigos que disciplinam de forma abrangente a
responsabilidade por atos ilícitos no plano internacional.
No capítulo I, o regulamento estabelece os princípios gerais a serem observados, dentre os quais
o de que todo ato ilícito internacional implicará a
responsabilidade do estado. Ademais, assenta que
constitui ato ilícito internacional aquele atribuível
a um estado segundo uma norma internacional.
Fica afastada a ilicitude do ato: a) caso haja
consentimento do estado atingido (artigo 20); b)
que consista em medida de legítima defesa praticada por um estado em detrimento de outro em
conformidade com a Carta das Nações Unidas
(artigo 21); c) que decorra, exclusivamente, de
força maior ou caso fortuito, desde que o estado
não tenha assumido o risco do evento (artigo 23);
d) em caso de estado de necessidade, desde que a
situação de perigo não tenha sido provocada pelo
estado-autor, desde que o ato praticado não crie
situação de perigo igual ou maior à que se pretendia combater, desde que se revele o único meio
para a salvaguarda de um interesse essencial contra um perigo grave e iminente, e desde que não
prejudique um interesse igualmente essencial do
estado ou dos estados em favor dos quais a obrigação existe ou da comunidade internacional como
um todo (artigos 24 e 25).
1

INTERNATIONAL LAW COMISSION. Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts. Disponível em: <http://
untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft%20articles/9_6_2001.pdf> Acesso em: 27 jan. 2011.

De acordo com o documento da Comissão de
Direito Internacional, a prática de ato internacional reputado ilícito acarretará as seguintes consequências legais: a) obrigações de cessar a prática
do ato, caso tenha efeito continuado, e de oferecer
garantias de não repetição da infração (artigo 30);
e b) obrigação de reparar integralmente os danos
materiais e morais causados (artigo 31).
Dispõe o artigo 32 que a responsabilidade do
estado independerá de o ato estar em consonância
com a legislação interna, desde que seja considerado ilícito no âmbito internacional.
As formas de reparação são as seguintes: a)
restituição, através da qual se busca o restabelecimento do anterior estado das coisas (artigo 35); b)
compensação, cabível na hipótese de não ser possível a volta ao status quo, quando deverá o estado
responsável indenizar os danos causados, inclusive
aqueles decorrentes dos lucros cessantes (artigo
36); c) satisfação, na hipótese de ser impossível a
restituição e a compensação, devendo consistir no
reconhecimento do descumprimento da obrigação
internacional e na expressão de arrependimento,
acompanhados de um pedido formal de desculpas
(artigo 37).
Detém legitimidade para invocar a responsabilidade de outrem pelo descumprimento de uma
obrigação internacional o Estado lesado diretamente, considerado individualmente ou como parte de um grupo de estados. Também se reconhece
a legitimidade a qualquer estado, ainda que não
tenha tido seus interesses diretamente atingidos,
desde que a infração atente contra a comunidade
internacional como um todo e desde que a prática,
caso não combatida, seja capaz de alterar o entendimento dos estados acerca da forma como deva
ser interpretada a obrigação daí em diante (artigo
42). Noutros termos, a última hipótese revela a
preocupação com a possibilidade de que o ato venha a ser reputado válido a partir daquele evento
específico, autorizando qualquer estado a buscar
impedir a adoção de uma postura complacente da
comunidade internacional.
Deverá o estado que invocar a responsabilidade de outrem dar notícia de seu reclamo ao país
ao qual se imputa a infração. A notificação deve
conter a descrição do fato imputado e a forma de
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reparação pretendida, dentre as três já elencadas
(artigo 43).

4 Responsabilidade dos Estados por atos
lícitos
Em paralelo à responsabilidade por atos ilícitos,
a Comissão de Direito Internacional da ONU, no
ano de 2004, fixou princípios a serem observados
quanto à responsabilização por danos decorrentes
de atividades de extremo risco2.
Os objetivos do documento são o de garantir pronta e adequada compensação às vítimas de
danos internacionais e o de preservar e proteger o
meio ambiente, em especial com vistas à mitigação
dos danos e à restauração do meio atingido.
De acordo com o texto legal, cada Estado deverá
adotar todas as medidas para assegurar pronta e
adequada compensação às vítimas de danos extraterritoriais causados por atividades de extremo risco
realizadas no respectivo território (princípio 4).
As medidas devem incluir a responsabilização
do executor da atividade, independentemente de
demonstração de culpa. Devem incluir, também,
a determinação ao executor da atividade para que
preste garantias de ressarcimento dos danos eventualmente advindos de seu empreendimento.
O item 5 do princípio 4 versa sobre a responsabilidade subsidiária do Estado. Na eventualidade
de as medidas elencadas não se revelarem suficientes para uma adequada compensação dos danos, o
Estado deverá responder com recursos financeiros
bastantes para tanto.
Na sequência, o princípio 5 estabelece as providências que cada Estado deverá adotar no caso
de ocorrência de acidente que envolva atividades
de extremo risco das quais resultem ou possam
resultar danos internacionais: a) deverá o Estado
de origem notificar prontamente todos os Estados
afetados ou em vias de o serem acerca do incidente
e dos possíveis efeitos dos danos extraterritoriais;
2
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INTERNATIONAL LAW COMISSION. Draft principles on the
allocation of loss in the case of transboundary harm arising out of
hazardous activities. Disponível em: <http://untreaty.un.org/ilc/
texts/instruments/word_fi les/english/draft _articles/9_10_2006.
doc> Acesso em: 28 jan. 2011.

b) o Estado de origem, juntamente com o executor
da atividade causadora dos danos, deverá assegurar
que medidas apropriadas estão sendo adotadas em
resposta ao ocorrido; c) o Estado de origem deve
também buscar a cooperação de todos os Estados
afetados ou que possam vir a sê-lo com vistas a
mitigar e, se possível, eliminar os danos, devendo
estes Estados prestar a assistência requerida; d) os
Estados envolvidos devem buscar, se se fizer necessário, a assistência de organizações internacionais
e de outros Estados, ainda que não atingidos pelo
evento.
Finalmente, os Estados devem oferecer às vítimas instrumentos adequados nas vias judicial
e administrativa para a reparação dos danos suportados.

5 Conclusão
Os textos produzidos pela Comissão de Direito
Internacional da ONU constituem balizamentos
que devem ser tomados em consideração no que se
refere ao tema da responsabilidade internacional
por danos ambientais. O estudo dos princípios declinados pela entidade conduzem-nos às seguintes
conclusões:
a) Os Estados soberanos poderão responder no
âmbito internacional pelos danos ambientais
aos quais vierem a dar causa;
b) A responsabilidade dos Estados poderá se configurar tanto em razão de atos ilícitos, quanto
em decorrência de atos lícitos;
c) A responsabilidade pela prática de atos ilícitos
pressupõe o descumprimento de obrigações
previamente assumidas no cenário internacional, advindas de tratados ou de normas costumeiras;
d) A responsabilidade por danos decorrentes de
atos lícitos pressupõe o desempenho de atividades que, embora permitidas, acarretem risco
de danos significativos ao meio ambiente;
e) Na hipótese de danos decorrentes de atos lícitos, caberá, em princípio, a responsabilização direta dos responsáveis pela consecução
do empreendimento, devendo o Estado que os
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abrigar assegurar às vítimas os meios judiciais e
administrativos para a reparação dos danos;
f) Ainda na hipótese de danos decorrentes de
atos lícitos, a responsabilidade do Estado será
subsidiária, cabendo ao país responder pelos
danos causados se não tiver assegurado às vítimas os recursos judiciais e administrativos para
a reparação dos danos, ou se os particulares
executores das atividades de risco não tiverem
condições financeiras de reparar toda a extensão do dano;
g) No caso que serviu de pano de fundo a este
artigo, considerando que a exploração de petróleo em águas profundas não se enquadra como
atividade proibida, o México, caso se sentisse
atingido pelos danos decorrentes da explosão
ocorrida na plataforma Deep Horizon, poderia
buscar a responsabilização dos Estados Unidos perante a Corte Internacional de Justiça,
de forma subsidiária, com fundamento na regulamentação estabelecida pela ONU em 2004,
caso os Estados Unidos não disponibilizassem
os recursos judiciais e administrativos para a
reparação dos danos ou caso as três pessoas
jurídicas responsáveis pela extração do petróleo
não dispusessem de recursos suficientes para a
integral indenização dos prejuízos.
h) Ademais da solução acima apontada, também seria viável a demanda contra os Estados
Unidos perante a Corte Internacional de Justiça, desta vez em razão de descumprimento
de obrigação imposta a todos os países, caso
evidenciado que aquele país não cumprira a
obrigação de fiscalizar e controlar as atividades
desempenhadas nos limites de seu território,
hipótese em que a responsabilização não seria
mais subsidiária, podendo ser acionado como
responsável principal.
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A competência cível da Justiça Federal em matéria
ambiental — um estudo da jurisprudência
Juiz federal substituto Bruno Souza Savino

1 Introdução
A divisão do poder jurisdicional em órgãos
distintos com a finalidade de racionalização do
sistema traz, por outro lado, infindáveis controvérsias no que se refere ao juízo competente para
a resolução da lide.
Se tal assertiva pode ser observada em questões
de natureza cível e penal, cujos conceitos e institutos há muito vem se cristalizando no âmbito
doutrinário e pretoriano, a insegurança jurídica
na seara do recém-nascido direito ambiental1 é
sensivelmente pior.
Isto porque é inegável que as incertezas e indefinições existentes no plano do direito material
acabam por atingir reflexamente as discussões
sobre o órgão jurisdicional competente para o
julgamento da lide ambiental.
Assim, o intuito deste trabalho é trazer à baila
os julgados que vem moldando a competência cível
da justiça federal em matéria ambiental.

2 Conceitos básicos
Nos dizeres do Eminente Desembargador
Cármine Antônio Savino Filho, a “jurisdição é
o poder-dever, função, atribuição, atividade do
Estado, através do Judiciário, de dizer o direito
de cada um, em um caso concreto, exercida pelo
Estado-juiz.”
Por sua vez, existem normas que atribuem segmentos daquele poder a órgãos distintos, por razões de boa administração da justiça. Assim, temos
a competência, que é o limite onde determinado
estrato da jurisdição é exercida.

Atualmente, no Brasil, a jurisdição comum é
dividida entre a Justiça Federal, cuja competência
é delineada no art. 109 da Constituição da República e a Justiça Estadual que detém a competência
residual.

3 Um breve histórico da Justiça Federal
no Brasil
A Justiça Federal no Brasil foi instituída por
meio do Decreto n. 848, de 11/10/1890. O modelo
utilizado pelo legislador foi a Justiça Federal norteamericana. Compunham a Justiça Federal, à época
de sua criação, o Supremo Tribunal Federal e os
então chamados Juízes de Secção.
A Carta de 1937, outorgada pelo presidente Getúlio Vargas e inspirada na autoritária Constituição polaca extinguiu a Justiça Federal, mantendo,
porém, o Supremo Tribunal Federal.
Em 1965, a Justiça Federal de primeiro grau
é restabelecida por meio do Ato Institucional n.
2. No ano seguinte, é publicada a Lei 5.010 que
estruturou o judiciário federal.
Alteração substancial na Justiça Federal veio
com a Constituição de 1988. Embora tenha sido
mantida praticamente a mesma competência prevista no regime anterior2, houve uma significativa
alteração estrutural com a criação dos Tribunais
Regionais Federais.
Por fim, a Emenda Constitucional n. 45/2004
acrescentou o § 5º ao art. 109 para atribuir à Justiça
Federal também a competência para o julgamento
de feitos em que haja grave violação de direitos
humanos.
2

1

Segundo a doutrina, foi a I Conferência Mundial sobre Meio
Ambiente, ocorrida em Estocolmo, na Suécia, no ano de 1972, o
marco inicial do direito ambiental.

A nova Constituição, em seu inciso XI do art. 109, inovou a ordem constitucional ao atribuir à Justiça Federal a competência
para o julgamento de causas que versem sobre a disputa sobre
direitos indígenas.
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4 A competência cível da Justiça Federal
A competência da Justiça Federal de primeiro
grau vem estampada na Constituição da República,
em seu art. 109:
Art. 109. Aos juízes federais compete processar
e julgar:
I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem
interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as
de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça
Eleitoral e à Justiça do Trabalho;
II – as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa
domiciliada ou residente no País;
III – as causas fundadas em tratado ou contrato
da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional;
IV – os crimes políticos e as infrações penais
praticadas em detrimento de bens, serviços ou
interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as
contravenções e ressalvada a competência da
Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;
V – os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução
no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente;
V-A as causas relativas a direitos humanos a
que se refere o § 5º deste artigo; (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
VI – os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra
o sistema financeiro e a ordem econômicofinanceira;
VII – os “habeas-corpus”, em matéria criminal
de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição;
VIII – os mandados de segurança e os “habeas
data” contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais
federais;
IX – os crimes cometidos a bordo de navios ou
aeronaves, ressalvada a competência da Justiça
Militar;

X – os crimes de ingresso ou permanência
irregular de estrangeiro, a execução de carta
rogatória, após o “exequatur”, e de sentença
estrangeira, após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva
opção, e à naturalização;
XI – a disputa sobre direitos indígenas.
§ 1º As causas em que a União for autora
serão aforadas na seção judiciária onde tiver
domicílio a outra parte.
§ 2º As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que
for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à
demanda ou onde esteja situada a coisa, ou,
ainda, no Distrito Federal.
§ 3º Serão processadas e julgadas na justiça
estadual, no foro do domicílio dos segurados
ou beneficiários, as causas em que forem parte
instituição de previdência social e segurado,
sempre que a comarca não seja sede de vara
do juízo federal, e, se verificada essa condição,
a lei poderá permitir que outras causas sejam
também processadas e julgadas pela justiça
estadual.
§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, o
recurso cabível será sempre para o Tribunal
Regional Federal na área de jurisdição do juiz
de primeiro grau.
§ 5º Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República,
com a finalidade de assegurar o cumprimento
de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil
seja parte, poderá suscitar, perante o Superior
Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de
competência para a Justiça Federal. (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Portanto, em vista de sua matriz constitucional,
logo se conclui que não é permitido à lei ordinária
ampliar a competência da Justiça Federal, ou seja, as
hipóteses elencadas no art. 109 da Constituição da
República são taxativas. A norma infraconstitucional que buscar a ampliação da competência da Justiça Federal será flagrantemente inconstitucional.
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Sobre o tema, já se pronunciou o E. TRF 1ª
Região:
ADMINISTRATIVO. ENSINO. AÇÃO ORDINÁRIA. INSTITUIÇÃO ESTADUAL DE
ENSINO SUPERIOR. COMPETÊNCIA.
JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Na sentença foram
julgados improcedentes os pedidos formulados por Rosimary Almeida de Souza em face
da Universidade do Tocantins – UNITINS,
objetivando: a) correção dos trabalhos desenvolvidos dentro do Programa Especial de
Formação Pedagógica e aferição das respectivas notas; b) correção nas respectivas atas
de resultados nos campos relativos à carga
de frequência e grau de matérias; c) anulação dos atos administrativos que culminaram
com sua reprovação nas disciplinas Prática de
Ensino e Estágio, e Planejamento e Avaliação;
d) lhe seja conferido diploma de graduação
em Professor Nível Superior em Matemática.
2. A competência da Justiça Federal é taxativa
e tem previsão constitucional. 3. Ajuizada ação
(ordinária) por aluno em face de instituição
estadual de ensino superior, a competência
para o processo e julgamento da causa é da
Justiça Estadual, por não estar presente qualquer das hipóteses do art. 109 da Constituição.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. Declaração, de ofício, da incompetência
absoluta da Justiça Federal, com remessa do
processo para uma das Varas da Justiça Estadual de Palmas/TO. 5. Anulação dos atos
decisórios proferidos, incluída a sentença. 6.
Apelação, interposta pela autora, prejudicada.
(AC 200243000015525, DESEMBARGADOR
FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, TRF1
- QUINTA TURMA, 19/02/2010) (grifei)

Outra conseqüência extraída da base constitucional da competência da Justiça Federal é a sua
natureza absoluta, ou seja, pode ser declarada de
ofício pelo juiz, em qualquer tempo ou grau de
jurisdição.
PROCESSUAL CIVIL – COMPETÊNCIA
PARA JULGAMENTO DE AÇÃO CIVIL
PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL – DANO AMBIENTAL
– INTERESSE DA UNIÃO – ART. 109, I, DA
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CF e ART. 2º DA LEI 7.347/85 – JUSTIÇA
FEDERAL. 1. A Ação Civil Pública proposta pelo MPF, ainda que relativa a dano ambiental, é de competência da justiça federal
por força do art. 109, I e § 3º da CF, que se
configura competência absoluta determinada em razão da pessoa. Inteligência dos arts.
109, I e § 3º da CF e art. 2º da Lei 7.347/85.
Precedentes. 2. Recurso especial não provido.
(RESP 200702356711, ELIANA CALMON,
STJ - SEGUNDA TURMA, 21/08/2009)

Por conseqüência, impossível que a norma
constitucional que estipula a competência da Justiça Federal seja posta de lado por regras processuais
relativas à conexão ou continência, uma vez que
não há prorrogação de competência absoluta.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES CIVIS PÚBLICAS TRAMITANDO EM DIVERSOS JUÍZOS SENDO UM DELES FEDERAL.
CONEXÃO. REUNIÃO DOS FEITOS. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. I – A competência da Justiça Federal,
fixada no artigo 109 da Constituição, é absoluta,
razão pela qual não se admite sua prorrogação,
por conexão, para abranger causa em que ente
federal não seja parte na condição de autor, réu,
assistente ou opoente. II – Destarte, a reunião
dos processos por conexão só tem lugar se o
mesmo juízo for competente para julgar ambas ou a diversidade das causas, o que não se
verifica na espécie, uma vez que a Caixa Econômica Federal só integra o pólo passivo em uma
das ações — na que tramita perante a 30ª Vara
Federal do Rio de Janeiro — sendo a Justiça
Federal absolutamente incompetente para conhecer das demais. III – Com relação à ação que
tramita perante a 3ª Vara Empresarial do Rio
de Janeiro, incide o enunciado 235 da Súmula
desta Corte, que dispõe: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi
julgado”. Conflito conhecido, para reconhecer
a conexão, apenas, entre as ações que tramitam
perante a 4ª e a 6ª varas empresariais do Rio
de Janeiro, devendo-se proceder à reunião dos
processos no juízo que despachou em primeiro
lugar. (CC 200501366336, CASTRO FILHO,
STJ – SEGUNDA SEÇÃO, 29/06/2007)
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Além do que já foi dito, da leitura do art. 109 da
Constituição da República, é válido se afirmar que,
em termos gerais, a competência cível da Justiça
Federal é determinada preponderantemente em razão da pessoa. Contudo, pode-se falar também da
competência em razão da matéria e da função.
4.1 COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA
A competência da Justiça Federal se faz presente quando em um dos pólos da relação jurídicoprocessual se encontrar uma das pessoas descritas
no inciso I do art. 109 da Constituição da República3: União, entidades autárquicas e empresas
públicas federais.
4.2 COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA
Substancialmente menor do que a anterior, a
competência ratione materiae da Justiça Federal
ocorre nas seguintes situações: causas fundadas em
tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional, disputa sobre
direitos indígenas e causas referentes à nacionalidade e à naturalização.
4.3 COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA FUNÇÃO
A competência da Justiça Federal delimitada
pelo critério funcional se limita ao cumprimento
de carta rogatória, após o exequatur e à execução
de sentença estrangeira, após a homologação.

5 A competência cível da Justiça Federal
em matéria ambiental
5.1 O CONCEITO DE LIDE AMBIENTAL
A primeira questão que se impõe é tentar delimitar o objeto do estudo, razão pela qual é inevitável a busca de um conceito do que seja uma
lide ambiental, pressuposto lógico para o estudo da
competência da Justiça Federal nesta seara.
Deixando de lado as inúmeras definições doutrinárias acerca do que é o meio ambiente ou os
conceitos para o direito ambiental, a melhor baliza
3

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa
pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés,
assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de
trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

para a conceituação do que venha a ser uma lide
ambiental está contida na própria Constituição
da República, que em seu art. 225 trata do meio
ambiente.
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:
I – preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das
espécies e ecossistemas; (Regulamento)
II – preservar a diversidade e a integridade do
patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de
material genético; (Regulamento)
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; (Regulamento)
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; (Regulamento)
V – controlar a produção, a comercialização e
o emprego de técnicas, métodos e substâncias
que comportem risco para a vida, a qualidade
de vida e o meio ambiente; (Regulamento)
VI – promover a educação ambiental em todos
os níveis de ensino e a conscientização pública
para a preservação do meio ambiente;
VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na
forma da lei, as práticas que coloquem em risco
sua função ecológica, provoquem a extinção de
espécies ou submetam os animais a crueldade.
(Regulamento)
§ 2º Aquele que explorar recursos minerais
fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma
da lei.
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§ 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.
§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata
Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal MatoGrossense 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.
§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou
arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.
§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei
federal, sem o que não poderão ser instaladas.

DOS ENTES FEDERAIS EM QUESTÕES

Tendo em conta o disposto acima, para fins
deste estudo é de se considerar como lide ambiental aquela ação cujo pedido tem por finalidade a
tutela de um ou mais bens descritos no art. 225 da
Constituição4.

AMBIENTAIS E A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
Constituição da República ao tratar da organização do Estado, em seu Título III, dispõe ser de
competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios a proteção do
meio ambiente, preservação das florestas, da fauna
e da flora e o combate da poluição em qualquer de
suas formas. Diz também competir concorrentemente a todos os entes federativos, legislar sobre
florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição.
Em vista disso, surge uma importante questão a ser dirimida: qual é o papel da União e das
entidades federais na tutela do meio ambiente? A
resposta a esta pergunta é o ponto nodal para a
definição da competência da Justiça Federal em
matéria ambiental.
Esclarecedor é o voto do Excelentíssimo Desembargador João Batista Moreira, proferido na
apelação cível n. 199843000005082/TO, que se
utiliza do princípio da preponderância de interesse para identificar a presença da legitimatio ad
causam da entidade federal para a propositura de

As Cortes Regionais, entretanto, utilizaram-se de um conceito
mais amplo de “lide ambiental” na Criação das Varas Ambientais.
Como exemplo, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por
meio da resolução n. 39/2005, especializou a 9ª Vara Federal de
Curitiba em direito ambiental, que a partir de então passou a ter
competência para o julgamento das ações em que, “direta ou indiretamente, venha a ser discutido o Direito Ambiental, com ou
sem exclusividade, incluindo a matéria criminal”.
Tanto neste caso, bem como nas Varas Ambientais instaladas no
âmbito do TRF 1ª Região, foi atribuída a estes órgãos especializados a competência para o julgamento de processos de natureza
cível, criminal, execuções fiscais e até mesmo ações anulatórias
de débito.
Por oportuno, colaciono a Resolução TRF 4ª, Nº 39, de 5 de abril
de 2005:
Art. 1º Atribuir competência especializada em Direito
Ambiental à 9ª Vara Federal da Subseção Judiciária de
Curitiba, na Seção Judiciária do Paraná, sem prejuízo
da competência remanescente sobre as demais matérias
que não estejam vinculadas a uma Vara Federal ou aos
Juizados Especiais Federais.
(...)
Art. 3º A área de jurisdição da Vara Federal Ambiental
será a dos limites da Subseção Judiciária de Curitiba e
sua competência abrangerá todas as ações de natureza
ambiental e agrária, naquelas, exemplificativamente:
a) ações civis públicas;

b) mandados de segurança;
c) ações anulatórias de débito fiscal e tributação ambiental, inclusive relacionadas com importações, exportações e isenções;
d) execuções de sentença provisórias ou defi nitivas;
e) execuções fiscais;
f) exceção de pré-executividade ou embargos à execução;
g) direitos indígenas;
h) ações de indenização por danos sofridos individualmente, inclusive se fundamentadas no Código Civil;
i) ações relacionadas com terrenos de marinha, pagamento de foro ou taxa de ocupação;
j) cartas precatórias;
k) atos administrativos relacionados com o meio ambiente cultural, patrimônio histórico e processos de jurisdição voluntária;
l) termos circunstanciados e processos crimes ambientais.
Parágrafo único - Ficarão abrangidas pela competência
da Vara Federal Ambiental, Agrária e Residual todas
as ações em que, direta ou indiretamente, venha a ser
discutido o Direito Ambiental, com ou sem exclusividade, incluindo a matéria criminal, excetuadas apenas as
ações penais com denúncia recebida até a data da publicação desta Resolução.
(...)

4
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uma ação civil pública que envolvia questão ambiental:
Orienta a fixação da competência comum o critério da predominância do interesse e o princípio da subsidiariedade, em versão adaptada
segundo a qual, “primariamente, as demandas
que puderem ser atendidas pela organização
política local, como o Município, o Condado,
a Comuna etc., serão aquelas que determinarão suas respectivas competências políticoadministrativas; secundariamente, as que não
possam ser satisfeitas por meio de decisões e de
ações locais deverão passar à organização política regional, ou intermediária, como o Estado,
a Província, o Cantão, a Região Autônoma etc.;
terciariamente, as que ultrapassem as possibilidades regionais, por sua generalidade ou
peculiaridade, serão cometidas às organizações
políticas nacionais soberanas, como a União,
nos Estados Federados, o Estado Nacional etc.,
dotadas de todas as competências necessárias
para atendê-las diretamente, bem como as de
negociar com outras concentrações de poder,
soberanas ou não, a satisfação indireta ou coordenada de interesses do País”.5

Logo, ao se interpretar o conteúdo do art. 109
da Constituição da República sob o prisma do
princípio da preponderância de interesses, é possível se valer de quatro elementos para determinar
se a questão ambiental estará sujeita à ingerência
dos órgãos federais e, por conseqüência, ao julgamento pela Justiça Federal: o alcance territorial do
impacto ambiental, a titularidade do bem ambiental lesado, atuação supletiva da União e questões
fundadas em tratado ou contrato da União com
Estado estrangeiro ou organismo internacional.
Assim, será atribuição da União e, portanto,
competente a Justiça Federal para o julgamento
da lide ambiental quando:
a) se tratar de assunto de interesse nacional
Considera-se interesse nacional quando questão ambiental subjacente alcançar ou tiver a potencialidade de alcançar todo o território do Estado
Nacional.
5

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do direito administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 20-21.

Ainda que tacitamente, decidiu o Superior
Tribunal de Justiça ser da competência da Justiça Federal questão de interesse nacional, quando
do exame do REsp 8714, que tratava de ação civil
pública proposta pelo Ministério Público Federal,
ajuizada na Justiça Federal, cujo pedido era a proibição de importação de carne supostamente contaminada por radiação em razão do acidente nuclear
de Chernobyl, na antiga União Soviética.
Posteriormente, o assunto veio novamente à
baila, com a ação em que se debatia a utilização das
sementes de soja transgênica, tendo aquela Corte
novamente decidido pela competência da Justiça
Federal para apreciar a lide ambiental, cuja causa
de pedir era um suposto dano ambiental de efeito
em todo o território nacional:
CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIBERAÇÃO DE ORGANISMO GENETICAMENTE MODIFICADO NO MEIO
AMBIENTE. SEMENTES DE SOJA TRANSGÊNICA. FALTA DE AUTORIZAÇÃO DA
CNTBio. EVENTUAIS EFEITOS AMBIENTAIS QUE NÃO SE RESTRINGEM AO
ÂMBITO DE ESTADOS DA FEDERAÇÃO
INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS.
POSSIBILIDADE DE CONSEQÜÊNCIAS À
SAÚDE PÚBLICA. INTERESSE DA UNIÃO
NO CONTROLE E REGULAMENTAÇÃO
DO MANEJO DE SEMENTES DE OGM.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. A
Comissão Técnica Nacional de Biossegurança
(CNTBio) — Órgão diretamente ligado à Presidência da República, destinado a assessorar o
governo na elaboração e implementação da Política Nacional de Biossegurança — é a responsável pela autorização do plantio de soja transgênica em território nacional. Cuidando-se de
conduta de liberação, no meio ambiente, de organismo geneticamente modificado — sementes de soja transgênica — em desacordo com as
normas estabelecidas pelo Órgão competente,
caracteriza-se, em tese, o crime descrito no art.
13, inc. V, da Lei de Biossegurança, que regula
manipulação de materiais referentes à Biotecnologia e à Engenharia Genética. Os eventuais
efeitos ambientais decorrentes da liberação de
organismos geneticamente modificados não se
restringem ao âmbito dos Estados da Federação
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em que efetivamente ocorre o plantio ou descarte, sendo que seu uso indiscriminado pode
acarretar conseqüências a direitos difusos, tais
como a saúde pública. Evidenciado o interesse da União no controle e regulamentação do
manejo de sementes de soja transgênica, inafastável a competência da Justiça Federal para
o julgamento do feito. Conflito conhecido para
declarar a competência o Juízo Federal da Vara
Criminal de Passo Fundo, SJ/RS, o Suscitado.
(CC 200400087164, GILSON DIPP, - TERCEIRA SEÇÃO, 17/05/2004)

Contudo, importante registrar que embora a
Constituição da República, em seu art. 225, § 4º, se
refira à Floresta Amazônica brasileira, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal Mato-Grossense e a
Zona Costeira como patrimônio nacional, o STJ,
ao analisar o Conflito de Competência n. 99.294,
decidiu que não é simplesmente pelo fato de o
dano ecológico ocorrer em um dos biomas descritos no art. 225, § 4º, da Constituição que haverá
interesse da União e, por conseqüência, não será
da competência da Justiça Federal.
PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA. DESMATAMENTO.
FLORESTA AMAZÔNICA. DANO OCORRIDO EM PROPRIEDADE PRIVADA. ÁREA
DE PARQUE ESTADUAL. COMPETÊNCIA
ESTADUAL.
1. Não há se confundir patrimônio nacional
com bem da União. Aquela locução revela
proclamação de defesa de interesses do Brasil
diante de eventuais ingerências estrangeiras.
Tendo o crime de desmatamento ocorrido em
propriedade particular, área que já pertenceu
— hoje não mais — a Parque Estadual, não há
se falar em lesão a bem da União. Ademais,
como o delito não foi praticado em detrimento
do IBAMA, que apenas fiscalizou a fazenda do
réu, ausente prejuízo para a União.
2. Conflito conhecido para julgar competente o
JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE CEREJEIRAS – RO, suscitante. (CC 99294/RO, Rel.
Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
DJe 21/08/2009)
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b) quando a questão, embora não tenha efeitos em toda a federação, trespassar o interesse de
apenas um Estado-Membro.
Ainda que não tenha efeitos em todo o território nacional, será competente a Justiça Federal se
o impacto ambiental discutido na lide se espraiar
pelo território de mais de um Estado-Membro.
Neste sentido já decidiu o STJ no CC 39.111/RJ,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado
em 13/12/2004, DJ 28/02/2005 p. 178:
CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA.
SUSCITAÇÃO PELO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL QUE ATUA
NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. AÇÕES CIVIS
PÚBLICAS. DANO AMBIENTAL. RIOS FEDERAIS. CONEXÃO. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL.
(...)
5. A regra mater em termos de dano ambiental é a do local do ilícito em prol da efetividade jurisdicional. Deveras, proposta a ação
civil pública pelo Ministério Público Federal e
caracterizando-se o dano como interestadual,
impõe-se a competência da Justiça Federal (Súmula 183 do STJ), que coincidentemente tem
sede no local do dano. Destarte, a competência
da Justiça Federal impor-se-ia até pela regra do
art. 219 do CPC.

c) questões envolvendo bens da União
Por se tratar de nítido interesse da União, será
competente a Justiça Federal quando a discussão
ambiental envolver a incolumidade de patrimônio
ambiental federal, como, por exemplo, unidades
federais de conservação, mar territorial, terrenos
de marinha etc.
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CARCINICULTURA EM MANGUEZAL. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. OCUPAÇÃO IRREGULAR.
(...)
3. Considerando que o processo tem por fim a
proteção do meio ambiente em área de manguezal, situada em terrenos de marinha e seus
acrescidos, que são bens da União, é de se con-
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cluir que a causa é da competência da Justiça
Federal, sendo o Ministério Público Federal legitimado a promovê-la. Preliminar rejeitada.
8. Apelação improvida. (AC 200784000079968,
Desembargador Federal Francisco Cavalcanti,
TRF5 – Primeira Turma, 17/09/2009)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. VAZAMENTO DE ÓLEO
DE “BANKER”. DANO AMBIENTAL. INTERESSE DA UNIÃO. CONVENÇÃO INTERNACIONAL. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL. COMPETE A JUSTIÇA FEDERAL PROCESSAR E JULGAR A
AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA COM A
FINALIDADE DE REPARAR OS DANOS
AO MEIO AMBIENTE OCASIONADOS
PELO VAZAMENTO DE ÓLEO NO MAR
TERRITORIAL, BEM DE PROPRIEDADE
DA UNIÃO. CONSOLIDA-SE AINDA A
COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL POR
TRATAR-SE DE CAUSA FUNDADA EM
CONVENÇÃO INTERNACIONAL. CONHECIDO O CONFLITO, PARA DECLARAR
COMPETENTE O JUÍZO FEDERAL, PRIMEIRO SUSCITADO. DECISÃO UNÂNIME.
(CC 199600211442, DEMÓCRITO REINALDO, STJ – PRIMEIRA SEÇÃO, 19/08/1996)

cia, a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito quando se tratar de dano ambiental
ocorrido em zona de amortecimento7 de unidade federal de conservação (CC 200601577464,
Min. Rel. Herman Benjamin, - Primeira Seção,
10/11/2009).
d) supletivamente, quando demonstrada a
omissão da entidade ambiental estadual ou municipal.
O Superior Tribunal de Justiça pela competência da Justiça Federal para o julgamento do feito, por entender pela legitimidade da atuação do
IBAMA, em razão da omissão do órgão ambiental
estadual.
PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO
– AMBIENTAL – MULTA – CONFLITO DE
ATRIBUIÇÕES COMUNS – OMISSÃO DE
ÓRGÃO ESTADUAL – POTENCIALIDADE
DE DANO AMBIENTAL A BEM DA UNIÃO
– FISCALIZAÇÃO DO IBAMA – POSSIBILIDADE. 1. Havendo omissão do órgão estadual na fiscalização, mesmo que outorgante da
licença ambiental, pode o IBAMA exercer o
seu poder de polícia administrativa, pois não
há confundir competência para licenciar com
competência para fiscalizar. 2. A contrariedade
à norma pode ser anterior ou superveniente
à outorga da licença, portanto a aplicação da
sanção não está necessariamente vinculada à
esfera do ente federal que a outorgou. 3. O pacto federativo atribuiu competência aos quatro
entes da federação para proteger o meio ambiente através da fiscalização. 4. A competência constitucional para fiscalizar é comum aos
órgãos do meio ambiente das diversas esferas
da federação, inclusive o art. 76 da Lei Federal
n. 9.605/98 prevê a possibilidade de atuação
concomitante dos integrantes do SISNAMA.
5. Atividade desenvolvida com risco de dano
ambiental a bem da União pode ser fiscalizada

Necessário fazer uma ressalva quanto a este
ponto, pois embora não constitua patrimônio federal, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu
o interesse jurídico do IBAMA6 e, por conseqüên6

Observe-se que a partir da publicação da Lei 11.516/2007 foi criado o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
— Instituto Chico Mendes, autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa
e fi nanceira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. Nos
termos do art. 1º daquela norma, a caberá à nova entidade: I –
executar ações da política nacional de unidades de conservação
da natureza, referentes às atribuições federais relativas à proposição, implantação, gestão, proteção, fiscalização e monitoramento
das unidades de conservação instituídas pela União; II – executar
as políticas relativas ao uso sustentável dos recursos naturais renováveis e ao apoio ao extrativismo e às populações tradicionais
nas unidades de conservação de uso sustentável instituídas pela
União; III – fomentar e executar programas de pesquisa, proteção, preservação e conservação da biodiversidade e de educação
ambiental; IV – exercer o poder de polícia ambiental para a proteção das unidades de conservação instituídas pela União; e V
– promover e executar, em articulação com os demais órgãos e

entidades envolvidos, programas recreacionais, de uso público e
de ecoturismo nas unidades de conservação, onde estas atividades sejam permitidas.
7

O art. 2º, XVIII da Lei 9.985/00 defi ne como zona de amortecimento “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”.
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pelo IBAMA, ainda que a competência para
licenciar seja de outro ente federado. Agravo
regimental provido. (AGRESP 200401790140,
Rel. Min. Humberto Martins, – Segunda Turma, 15/05/2009)

e) controvérsias decorrentes de tratado ou
contrato da União com Estado estrangeiro ou
organismo internacional
Nestes casos, o interesse da União exsurge da
possibilidade de responsabilização internacional
decorrente do não-cumprimento do acordo ou
tratado. Também, neste sentido, há precedente
do Superior Tribunal de Justiça:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. VAZAMENTO DE ÓLEO
DE “BANKER”. DANO AMBIENTAL. INTERESSE DA UNIÃO. CONVENÇÃO INTERNACIONAL. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL. COMPETE A JUSTIÇA FEDERAL PROCESSAR E JULGAR A
AÇÃO CIVIL PÙBLICA MOVIDA COM A
FINALIDADE DE REPARAR OS DANOS
AO MEIO AMBIENTE OCASIONADOS
PELO VAZAMENTO DE ÓLEO NO MAR
TERRITORIAL, BEM DE PROPRIEDADE
DA UNIÃO. CONSOLIDA-SE AINDA A
COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL POR
TRATAR-SE DE CAUSA FUNDADA EM
CONVENÇÃO INTERNACIONAL. CONHECIDO O CONFLITO, PARA DECLARAR
COMPETENTE O JUÍZO FEDERAL, PRIMEIRO SUSCITADO. DECISÃO UNÂNIME.
(CC 199600211442, DEMÓCRITO REINALDO, STJ – PRIMEIRA SEÇÃO, 19/08/1996)

6 Conclusão
Apesar da premência da tutela judicial do meio ambiente, a busca da justiça ambiental deve se pautar no
princípio constitucional do juiz natural e bem como
no princípio federativo, observando-se, também com
vista à segurança jurídica, a crescente consolidação da
jurisprudência sobre o tema no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça.
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Prevenção ou precaução?
O art. 225 da Constituição Federal e o dever de preservar os bens
ambientais com fundamento na dignidade da pessoa humana
(art. 1º, III, da CF) assim como nos valores sociais do trabalho e da
livre iniciativa (art. 1º, IV, da CF)
Celso Antonio Pacheco Fiorillo (palestrante)1

Conforme já tivemos oportunidade de dizer2,
nossa Constituição Federal de 1988 expressamente
adotou o princípio da prevenção3, ao preceituar,
no caput do art. 225, o dever do Poder Público
e da coletividade de proteger e preservar os bens
ambientais4, de natureza difusa,5 para as presentes
e futuras gerações.
Com efeito.
1

Livre-docente em Direito Ambiental pela PUC/SP; doutor e mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC/SP; titular da Academia Paulista de Direito; coordenador e professor do Programa
de Pós-graduação em Direito da Sociedade da Informação (mestrado) do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas
Unidas – FMU; professor convidado visitante da Escola Superior
de Tecnologia do Instituto Politécnico de Tomar – PORTUGAL
(Tutela Jurídica do Patrimônio Cultural em face do Direito da
Sociedade da Informação).

2

Curso de Direito Ambiental Brasileiro, 11ª edição, 2010, Editora
Saraiva.

3

Conforme indica Nelson Nery Junior, o princípio da prevenção
(Vorbeugungsprinzip)” de atuação indispensável no domínio do
ambiente, tem por escopo evitar a ocorrência de danos ambientais irreversíveis, cientificamente comprovados”. Trata-se de visão fundamentada no direito alemão.
Vide Constituição Federal Comentada e legislação constitucional, 2ª edição, revista, ampliada e atualizada até 15.1.2009, Editora Revista dos Tribunais.

4

Para um estudo aprofundado a respeito dos bens ambientais, inclusive no que se refere à contribuição dada pela doutrina italiana
em face da análise dos direitos metaindividuais, vide “O Direito de Antena em face do Direito Ambiental Brasileiro”, Coleção
Clássicos do Direito Ambiental Brasileiro, Volume 01, Editora
Fiúza, 2009 bem como “Curso de Direito Ambiental Brasileiro”,
10ª edição, 2009, Editora Saraiva.

5

Como ensina Nelson Nery Junior “o bem ambiental, por ser difuso, caracteriza-se como uma terceira categoria de bens, que se
associa à dos bens públicos e à dos bens privados.V.Fiorillo. Curso
de Dir. Ambiental, Cap III, pp 68/83”.
Vide Constituição Federal Comentada e legislação constitucional, 2ª edição, revista, ampliada e atualizada até 15.1.2009, Editora Revista dos Tribunais, p. 688.

O princípio da prevenção é um dos princípios
mais importantes que norteiam o direito ambiental
brasileiro.
De fato, a prevenção é preceito fundamental,
uma vez que os danos ambientais, na maioria das
vezes, são irreversíveis e irreparáveis. Para tanto,
basta pensar: como recuperar uma espécie extinta?
Como erradicar os efeitos de um acidente nuclear?
Ou, de que forma restituir uma floresta milenar
que fora devastada e abrigava milhares de ecossistemas diferentes, cada um com o seu essencial
papel na natureza?
Diante da impotência do sistema jurídico, incapaz de restabelecer, em igualdades de condições,
uma situação idêntica à anterior, adota-se o princípio da prevenção do dano ao meio ambiente como
sustentáculo do direito ambiental, consubstanciando-se como seu objetivo fundamental.
Vale observar que, embora sem validade normativa no âmbito de nosso direito positivo, desde
a Conferência de Estocolmo, em 1972, o princípio
da prevenção, como “princípio” da Declaração do
Rio de Janeiro, tem sido objeto de profundo apreço por parte dos defensores da tutela jurídica da
vida em todas as suas formas, içado à “categoria
de megaprincípio” do direito ambiental.
Na ECO-92, encontramo-lo presente:
Princípio 15 da Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
(1992):
“Para proteger o meio ambiente medidas de
precaução devem ser largamente aplicadas
pelos Estados segundo suas capacidades. Em
caso de risco de danos graves ou irreversíveis, a
ausência de certeza científica absoluta não deve
servir de pretexto para procrastinar a adoção

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

de medidas efetivas visando a prevenir a degradação do meio ambiente”.

Ratificando matéria já indicada em várias outras oportunidades6, a nossa Constituição Federal
de 1988 expressamente adotou o princípio da prevenção, ao preceituar, no caput do art. 225, o dever
do Poder Público e da coletividade de proteger e
preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações.
A prevenção e a preservação devem ser concretizadas por meio de uma consciência ecológica, a
qual deve ser desenvolvida através de uma política
de educação ambiental.
De fato, é a consciência ecológica que propiciará o sucesso no combate preventivo do dano
ambiental.
Todavia, deve-se ter em vista que a nossa realidade ainda não contempla aludida consciência, de
modo que outros instrumentos tornam-se relevantes na realização do princípio da prevenção.
Para tanto, observamos instrumentos como o
estudo prévio de impacto ambiental (EIA/RIMA),
o manejo ecológico, o tombamento, as liminares,
as sanções administrativas etc. Importante ainda
refletir que o denominado Fundo de Recuperação
do Meio Ambiente passa a ser um mal necessário,
porquanto a certeza de destinação de uma con6
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Vide Fiorillo, Celso Antonio Pacheco
1) Curso de Direito Ambiental Brasileiro
11ª edição ampliada, Editora Saraiva, 2010
2) Estatuto da Cidade Comentado Lei 10.257/01 Lei do Meio Ambiente Artificial
4ª edição, Editora Revista dos Tribunais, 2010
3) Princípios do Direito Processual Ambiental
3ª edição, Editora Saraiva, 2009
4) O Direito de Antena em face do Direito Ambiental no Brasil
Clássicos do Direito Ambiental – Volume 01, Editora Fiúza,
2009
5) Direito Ambiental Tributário
2ª edição, Editora Saraiva, 2009
6) Curso de Direito da Energia – Tutela jurídica da água, do petróleo e do biocombustível.
2ª edição, Editora Saraiva, 2010
7) Revista Brasileira de Direito Ambiental
Coordenação: Celso Antonio Pacheco Fiorillo
Editora Fiúza, 2005/2006/2007/2008/2009/2010
8) Revista Brasileira de Direito Civil Constitucional e Relações
de Consumo
Coordenação: Rogério Donnini e Celso Antonio Pacheco
Fiorillo
Editora Fiúza, 2009

denação para ele mostra-nos que o princípio da
prevenção do meio ambiente não foi respeitado.
Além disso, a efetiva prevenção do dano deve-se também ao papel exercido pelo Estado na
punição correta do poluidor, pois, dessa forma,
ela passa a ser um estimulante negativo contra a
prática de agressões ao meio ambiente.
Não se deve perder de vista ainda que incentivos fiscais conferidos às atividades que atuem em
parceria com o meio ambiente, bem como maiores benefícios às que utilizem tecnologias limpas
também são instrumentos a serem explorados na
efetivação do princípio da prevenção.
Uma legislação severa que imponha multas
e sanções mais pesadas funciona também como
instrumento de efetivação da prevenção. Para tanto, é imprescindível que se leve em conta o poder
econômico do poluidor, de modo a não desvirtuar o princípio através de um simples cálculo
aritmético. Isso significa dizer que as penalidades
deverão estar atentas aos benefícios experimentados com a atividade degradante, bem como com
o lucro obtido à custa da agressão, de modo que
essa atividade, uma vez penalizada, não compense
economicamente.
Oportuno salientar ainda que não se quer com
isso inviabilizar a atividade econômica, mas tãosomente excluir do mercado o poluidor que ainda não constatou que os recursos ambientais são
escassos, que não pertencem a uma ou algumas
pessoas e que sua utilização encontra-se limitada
na utilização do próximo, porquanto o bem ambiental é um bem de uso comum do povo.
O princípio da prevenção encontra-se presente
ainda na ótica do Poder Judiciário e da Administração.
Com efeito, a aplicação da jurisdição coletiva,
que contempla mecanismos de tutela mais adaptados aos direitos difusos, objetivando impedir a
continuidade do evento danoso, bem como a possibilidade de ajuizamento de ações que apenas visem
uma atuação preventiva, a fim de evitar o início de
uma degradação (através de liminares, de tutela
antecipada), a aplicação do real e efetivo acesso
à justiça e o princípio da igualdade real, estabelecendo tratamento paritário entre os litigantes, são
instrumentos utilizados com vistas a salvaguardar
o meio ambiente e a qualidade de vida.

I Jornada de Direito Ambiental

Sob o prisma da Administração, encontramos a
aplicabilidade do princípio da prevenção por intermédio das licenças, das sanções administrativas, da
fiscalização e das autorizações, entre outros tantos
atos do Poder Público, determinantes da sua função
ambiental de tutela do meio ambiente.
Destarte, o comando constitucional determina claramente a necessidade de preservar os bens
ambientais evidentemente em harmonia com os
fundamentos (Art. 1º da CF) bem como objetivos (Art. 3º da CF) explicitados como princípios
constitucionais destinados a interpretar o direito
ambiental constitucional brasileiro.
Ocorre que algumas normas infraconstitucionais em nosso País indicam a existência do
denominado “princípio” da precaução, como,
por exemplo, a diretriz indicada no art. 10 da Lei
11.105/05, gerando interpretações equivocadas
com forte viés destinado à paralisia total das atividades econômicas.
Com efeito.
Ao tratar da denominada proteção internacional do Meio Ambiente, Accioly, Silva e Casella7,
citando as conferências de Estocolmo (1972), Rio
(1992) e Johannesburgo (2002), explicam a origem
do termo precaução no Princípio 15 da declaração
do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento8 destacando que:
...tradicionalmente os tratados ambientais costumavam ser não-precaucionários.
Espécies ameaçadas só seriam protegidas se
houvesse prova científica da sua ameaça, assim
como atividades poluentes só seriam consideradas degradantes se provada de forma concreta a relação de causalidade entre o dano e
a atividade.
Tal cenário começou a mudar com o início das
negociações para a Convenção de Viena para
a proteção da Camada de Ozônio, de 1985,
quando incertezas científicas poderiam impedir a adoção de medidas voltadas à restrição
da produção e comercialização de gases que
destroem a camada de ozônio.

Falta de comprovação científica sempre foi argumento para retardar ações de preservação do
meio ambiente ou mesmo para impedi-las.
A partir da década de 1980 vários tratados e
documentos passaram a fazer referência a tal
princípio, muitas vezes de forma quase confundida com deveres gerais de prevenção de danos
(grifos nossos).
De qualquer forma, o princípio da precaução,
representado pelo Princípio 15 da Declaração
do Rio, também sofre de incipiente especificação
de conteúdo normativo (grifos nossos).
Na forma como conhecida hoje, o princípio
apenas limita-se a afirmar que a falta de certeza científica não deve ser usada como meio
de postergar a adoção de medidas preventivas,
quando houver ameaça séria de danos irreversíveis.
Daí se extrai orientação normativa antes política que jurídica (grifos nossos).
Não se pode dizer, com base exclusivamente
neste princípio, qual a conduta a ser tomada
ante a ocorrência da atividade concreta que
tenha potencial de degradação irreversível do
meio ambiente.
Deste se obtém somente mandamento para a
tomada de iniciativas de precaução, seja por
parte do estado, dos Parlamentos ou da própria comunidade internacional, ainda que o
risco de dano não possa ser cientificamente
demonstrado.
Esse princípio foi objeto de algumas decisões
internacionais, em especial no âmbito da OMC,
mas seu status jurídico — se soft Law, princípio
geral de direito ou norma consuetudinária —
permanece incerto.

De fato, como esclarece Teresa Ancona Lopes9,
o “princípio” antes mencionado estaria dentro de
uma proposta mais ampla destinada a gerenciar ou
atenuar riscos de dano na chamada sociedade de
riscos10 sendo certo que teria sido introduzido pelo
9

7

8

Manual de Direito Internacional Público, 17ª edição, 2009, Editora Saraiva.
Vide nosso Curso de Direito Ambiental Brasileiro, 10ª edição,
2009, Editora Saraiva.

“Princípio da Precaução e Evolução da Responsabilidade Civil”,
Tese para Concurso de Professor Titular de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2008.

10

Informa a professora titular da Faculdade de Direito da USP
que “em 1986 é publicada na Alemanha a Sociedade de Risco
(Risikogesellschaft) do fi lósofo da Escola de Frankfurt, Ulrick
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direito ambiental alemão na década de 70 com vistas à proteção ambiental — é o Vorsorgeprinzip11.
De qualquer forma, para a mencionada autora “o princípio da precaução está colocado dentro
do princípio da prevenção (grifos nossos) e ambos
fazem parte da prudência”12.
Reiteramos, portanto, posição já manifestada13
que pretender desenvolver no plano constitucional
brasileiro uma diferença entre prevenção e precaução seria, em nossa opinião, despiciendo.
E mais.
Se considerarmos o “princípio da precaução”
com base no “padrão“ jurídico euro-centrista, antes referido, estaríamos diante de evidente violação
dos Arts. 3º, 5º II, 5º LVI bem como 218 e 219 da
Constituição Federal.
Beck, que se tornou desde então um dos livros mais influentes
na análise social da última parte do século XX na Europa sendo
depois traduzido em diversos idiomas e tornando-se referência
do problema do risco global em toda a parte ocidental do mundo. E sem dúvida, também no Brasil, apesar de ainda não se ter
uma tradução para o português, é livro obrigatório e paradigmático quando se enfrenta o problema das incertezas sociais”.
“Como mostra U. Beck, na verdade a “sociedade de risco” (termo cunhado por ele) é ainda a sociedade industrial com o acréscimo da ciência e tecnologia avançadas”.
Vide “Princípio da Precaução e Evolução da Responsabilidade
Civil”, Tese para Concurso de Professor Titular de Direito Civil
da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2008.
11

Para Nelson Nery Junior o princípio da precaução (Vorsorgegrundsatz) “refere-se ao conteúdo e a intensidade de proteção
ambiental. Significa que a política do ambiente não se limita
à eliminação ou redução da poluição já existente ou iminente,
mas assegura que a poluição é combatida na sua incipiência e
que os recursos naturais são utilizados numa base de produção
sustentada. Este princípio reveste-se de vários aspectos diferentes, tais como a manutenção da poluição a um nível tão baixo
quanto possível, a redução dos materiais residuais, a proibição
da deteriorização significativa do ambiente, a redução dos riscos conhecidos, mas muito improváveis. Neste sentido: Eckard
Rehbinder. O direito do ambiente na Alemanha (Amaral, Direito do Ambiente, p. 257).
No entanto, “essa concepção de precaução é evidentemente irrealista e perigosa, na medida em que sua aplicação provoca o
risco de conduzir a uma paralisia total da atividade econômica” (Kourilsky-Viney. Principe de précaution, p. 63; Gossement,
Principe de précaution, p. 370”.
Vide Constituição Federal Comentada e legislação constitucional, 2ª edição, revista, ampliada e atualizada até 15.1.2009, Editora Revista dos Tribunais, p. 690.

12

“Princípio da Precaução e Evolução da Responsabilidade Civil”,
Tese para Concurso de Professor Titular de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2008, p. 89.

13

46

Curso de Direito Ambiental Brasileiro, 10ª edição, 2009, Editora
Saraiva, p. 53, rodapé 54.

Fácil perceber que importar a cultura alienígena, com argumentos antes políticos que jurídicos, na feliz expressão de Accioly, Silva e Casella,
muitas vezes leva o intérprete a observar o uso
dos bens ambientais, assegurado pelo Art. 225 da
Carta Magna, de forma contrária aos princípios
fundamentais indicados nos Arts. 1º a 4º da Constituição Federal.
Assim concluímos que no plano constitucional
o Art. 225 estabelece efetivamente o princípio da
prevenção sendo certo que o chamado “princípio
da precaução”, se é que pode ser observado no plano constitucional, estaria evidentemente colocado
dentro do princípio constitucional da prevenção.
Cabe ainda destacar, em harmonia com decisão
da Câmara Especial do Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo14 que, ainda
que possível argumentar no plano infraconstitucional a existência de um chamado “princípio” da
precaução, não deve ele ter base apenas em possibilidade teórica de risco de degradação ambiental; deve prevenir e evitar situação que se mostra
efetivamente apta à causação desse dano.

14

Vide Revista Brasileira de Direito Ambiental, coord Celso Antonio Pacheco Fiorillo, Ano 3, São Paulo, Fiúza, v.9, jan./mar.
2007).

Parque Nacional do Monte Roraima e a problemática
sobreposição sobre a Terra Indígena Raposa Serra do Sol:
desacertos e incertezas provocadas pelo
Supremo Tribunal Federal
Edson Damas da Silveira (palestrante)1
Renildo do Carmo Teixeira2
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Resumo:
O julgamento pelo Supremo Tribunal Federal
do procedimento demarcatório da Terra Indígena Raposa Serra do Sol teve o mérito de resolver
definitivamente uma demanda localizada que perdurava por quase trinta anos na forma pretendida
pelos povos que lá habitam, mas por outro lado
lançou desacertos e incertezas sobre processo de
negociação para um Plano de Administração Conjunta do Parque Nacional do Monte Roraima que
vinha sendo entabulado há dez anos, após controvérsia interétnica alimentada por órgãos oficias do
próprio Estado Brasileiro.

1

Procurador de Justiça em Roraima; especialista em Desenvolvimento Regional Sustentável; mestre e doutor em Direito Econômico e Socioambiental; professor do Programa de Mestrado em
Direito Ambiental da Universidade do Estado do Amazonas.

2

Mestre e doutor em direito pela Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo; professor da Universidade Estadual de Roraima e
colaborador do Programa de Mestrado em Direito Ambiental da
Universidade do Estado do Amazonas.

Palavras-chave: Parque Nacional do Monte
Roraima – Terra Indígena Raposa Serra do Sol
– Supremo Tribunal Federal – dupla afetação –
restrições ao usufruto exclusivo.

1 Introdução
Não se desconhece que o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da demarcação e homologação da Raposa Serra do Sol se notabilizou em
nossa história recente como um divisor de águas
para os direitos indígenas no Brasil, notadamente às demandas pelo reconhecimento da posse de
terra indígena.
Ocorre que referido precedente, ao passo que
resolveu em definitivo um procedimento demarcatório que se arrastava por quase trinta anos, teve
o mérito de lançar contradições e incertezas sobre
uma outra realidade igualmente palpitante, qual
seja, aquela que diz respeito à presença imemorial
de indígenas sobre unidades de conservação da natureza, notadamente às instituídas sob o pretexto
da proteção integral.
A nossa Excelsa Corte, no ponto, enfrentou
o caso concreto do Parque Nacional do Monte
Roraima criado dentro da Terra Indígena Raposa
Serra Sol, ainda que não fosse objeto de demanda
na Petição nº 3.388, como veremos a seguir.
Desse modo, e para se entender as contradições
de ordem étnica que decorreram daquela decisão,
bem como a importância do bioma em conflito,
se faz mister recuperarmos brevemente os marcos
institucionais, históricos, geológicos e naturais da
região.
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2 A institucionalização do Monte
Roraima3
De beleza natural incontestável, a formação
rochosa do Monte Roraima se destaca como importante protagonista da cosmologia indígena, de
inestimável valor paisagístico para os não-índios
e reduto de espécimes animal e vegetal únicas no
mundo.
Mas pouco se fala a respeito do Monte Roraima
como marco natural estratégico para a defesa nacional, não constando por acaso no corpo do ato
constitutivo da respectiva unidade de conservação
que a demarcação dos seus limites seria feita com
recursos do Projeto Calha Norte4.
Esse último plano, não se pode deslembrar, foi
concebido sob a influência da doutrina de segurança nacional que atualmente vem sendo redefinida
para se adequar aos padrões de segurança globais,
com o principal objetivo de garantir a presença do
estado nas fronteiras da Amazônia Brasileira5.
Essa preocupação se justifica pelo fato de que
fica no topo daquele monte o ponto da tríplice
fronteira, a convergir os territórios da Venezuela,
Brasil e Guiana. Da totalidade do seu cume, aproximadamente 85% pertence à Venezuela, uns 10%
à Guiana e 5% ao Brasil6.
Com efeito, a íntima relação do Monte Roraima
com a região da Raposa Serra do Sol no lado brasileiro não se limita apenas à sua encravação física,
mas sobretudo ao entrelaçamento jurídico de ambos, porque já no decreto homologatório daquela
terra indígena o parque nacional de que se trata
restou destacado como bem público da União,
submetido a regime de dupla afetação, destinado
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O histórico que se seguirá restou parcialmente compilado da
minha tese de doutoramento defendida junto à PUC/Pr. no mês
de novembro de 2009, sob o título de Meio ambiente, terras indígenas e defesa nacional: direitos fundamentais em tensão nas
fronteiras da Amazônia Brasileira, publicado no ano de 2010 pela
Editora Juruá.

4

Decreto n. 97.887, de 28 de junho de 1989, art. 5º.

5

NASCIMENTO, Durbens Martins. Projeto Calha Norte: a Amazônia segundo a política de defesa nacional. Amazônia e defesa
nacional. CASTRO, Celso (org.). Rio de Janeiro: FGV, 2006, p.
99-100.

6

MARRERO, Roberto. Monte Roraima: madre de todas las aguas.
Santa Elena de Uiarén: Impressos Rubel, 2002, p. 02.

ainda à preservação do meio ambiente e à realização dos direitos constitucionais indígenas7.
Prossegue o mesmo decreto disciplinando que
referida unidade de conservação será administrada
em conjunto pela Fundação Nacional do Índio,
Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e comunidade indígena Ingarikó8,
cuja destacada e isolada menção causou divergência com os demais povos indígenas que circundam
o Monte Roraima, não bastasse o protesto de todas
as etnias residentes contra a exploração turística e
presença de não-índios em solo tido por eles como
sagrado.
Como bem se percebe, os conflitos de interesse
em torno do Monte Roraima merecem da nossa
parte uma atenção redobrada e mais detalhada,
haja vista que chegamos ao limite de redução do
nosso objeto de estudo, dando como delimitado
o caso concreto a ser ponderado na segunda parte
deste trabalho.

3 Geologia e história
Comumente chamado de tepuy em razão do
seu platô de 98 (noventa e oito) quilômetros de
extensão9, o Monte Roraima é o sétimo ponto mais
alto do Brasil, com exatos e atualizados 2.734,06
(dois mil, setecentos e trinta e quatro, vírgula seis)
metros de altura10.
7

Decreto Presidencial de 15 de abril de 2005, art. 3º, caput.

8

Ibidem, art. 3º., par. 1º.

9

No idioma pemón, tepuy significa montanha e também casa dos
deuses, porque ambos os significados são os mesmos para os nativos daquela região. Para nós, os tepuys servem para designar
montanhas com forma de mesa em seu cume. MARTINEZ, Lisandro. Roraima – la isla del tiempo. Disponível em: www.monteroraima.hpg.com. Acesso em 22 de fev. 2009.

10

Uma nova medição nos picos brasileiros revelou que o Monte
Roraima, o sétimo ponto mais alto do país, é cinco metros e
vinte e quatro centímetros menor do que se pensava. O Monte
Roraima, que antes aparecia no Anuário Estatístico do Brasil,
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com 2.739,3
(dois mil, setecentos e trinta e nove, vírgula três) metros passou
a ter 2.734,06 (dois mil, setecentos e trinta e quatro, vírgula seis)
metros. A mudança é resultado da quarta e última campanha da
expedição do Projeto Pontos Culminantes, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em parceria com o Instituto Militar de Engenharia, realizada entre os dias 24 e 26 de
junho deste ano. Além do Monte Roraima, foram atualizadas as
alturas de outros seis picos brasileiros. O Pico da Neblina (pas-
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Roraima, adotado como nome pela unidade
federada mais ao norte do Brasil, é chamado pelos indígenas do tronco linguístico pemón de ROROIMA, formado pelas palavras ROROI (verde
azulado) e MA (grande)11. Essa formação rochosa
é conhecida internacionalmente como uma das
paisagens mais exóticas do planeta, restando indicada inclusive para concorrer recentemente a uma
das sete novas maravilhas da natureza12.
Graças às expedições que a estudaram, é possível determinar que a sua existência data de um
bilhão e setecentos milhões ou, até mesmo, de dois
bilhões de anos, de acordo com testes feitos em
materiais através dos métodos K-Ar e Rh-St.13.
No entanto, a civilização do ocidente somente
tomou consciência do Monte Roraima no renascimento, como personagem da literatura de viagens.
É que no final do século XVI, Sir Walter Releigh,
aventureiro e escritor inglês protegido por Elizabete I, liderou uma expedição em parte do império colonial espanhol, no que hoje é a Venezuela,
navegando pelo Orinoco em direção ao coração
da floresta14.
Ele procurava pelo Eldorado, que documentos
espanhóis e relatos dos índios lhe fizeram crer.
Mas além de um punhado de ouro, o que de mais
notável ele encontrou foi esse imponente relevo
tabular elevado, que lhe serviu de inspiração para
o livro “Montanha de cristal”15.
O Monte Roraima começou a receber maiores
atenções mesmo na metade do século XIX, quando
sou de 3.014,1 metros para 2.993,78 metros), Pico 31 de Março
(de 2.992,4 para 2.972,66), Pico da Bandeira (de 2.889,8 metros
para 2.891,98 metros), Pico das Agulhas Negras (de 2.787,0 para
2,791,55), Pico do Cristal (de 2.780,0 para 2.769,76) e Pico da Pedra de Minas (de 2.770,0 para 2.798,39). NASCIMENTO, Daisy.
IBGE indica que Monte Roraima é 5 metros menos do que se
pensava. Disponível em: www.radiobras.gov.br. Acesso em 02
de fev. 2009.
11

Informação constante no site www.roraima.8m.com, acessado
em 02 de fev, 2009.

12

Notícia veiculada sob o título “Monte Roraima concorre a novas
sete maravilhas da natureza”. Folha de Boa Vista, Boa Vista, p.
03B, 02 de fev. 2009.

13

MELCHIORRI, B. Franco. Monte Roraima. Boa Vista: Ed. Umberto Calderaro, 2000, p. 04.

14

RUFINO, Marcos Pereira. O fio da meada. Terras indígenas e
unidade de conservação: o desafio das sobreposições. RICARDO, Fany (org.). São Paulo: ISA, 2004, p. 417.

15

Ibidem, p. 418.

a Real Sociedade Geográfica passou a financiar expedições inglesas para estudar todos os rincões do
mundo, incluídas a Arábia, África, Himalaia, Austrália e Antártica. Isso fez com que o público inglês
e o europeu de um modo geral, se mantivessem
em grande expectativa com relação aos mistérios
geográficos e biológicos do resto do planeta16.
Foi no meio dessa atmosfera que surgiu um
homem curioso, vivamente impressionado pelas
descrições de Everard Im Thurm e de outros exploradores do Monte Roraima. Com base nessas
informações e observações, foi publicada no ano
de 1912 em Londres, uma das melhores novelas
de ficção da literatura inglesa “O mundo perdido”,
na qual o monte é descrito em todos os seus detalhes, como por exemplo, a existência de plantas e
animais que haviam parado no tempo, interrompendo o processo de evolução e que será mais bem
tratado no decorrer deste capítulo. Esse escritor
foi Sir Arthur Connan Doyle, criador do famoso
detetive Sherlok Holmes.
As primeiras tentativas de chegar ao cume do
Monte Roraima foram feitas por uma expedição a
mando de Robert Schomburg, em 1835. Nova tentativa restou levada a efeito em 1838 e uma terceira
sete anos mais tarde, quando o irmão de Robert,
de nome Richard, declarou que o cume do monte
era inacessível.
Somente em 1864 houve uma nova expedição,
desta vez feita por Karl Ferdinand Appun, botânico e naturalista alemão, que também classificou
o cume de inalcançável. Cinco anos depois, em
1869, e depois em 1872, Charles Barrington Brown
realizou estudos na base do Monte Roraima e registrou que a única maneira de se chegar ao topo
seria por meio de um balão aerostático. Mais duas
expedições — de Flint e Eddington, em 1877, e de
Mc Turk e Bassan Wetham, em 1878 — também
consideraram o cume inacessível.
A teoria de que o monte só seria escalado por
meio de um balão aerostático voltou a ser aventada
em 1883, pelo ornitólogo inglês Henry Withely,
que esteve colecionando pássaros nas cercanias
16

Daqui para frente, as informações acerca do Monte Roraima foram retiradas da obra escrita pelo explorador italiano B. Franco
Melchiorri, identificada na nota de rodapé 408.
MELCHIORRI, B. Franco
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do Monte Roraima. Mas a conquista do platô não
demoraria muito. Um ano depois, em 1884, patrocinada pela Real Sociedade Geográfica, uma
expedição a mando de Everard Im Thum e Harry
I. Perkins conseguiu chegar ao topo em 18 de dezembro daquele mesmo ano.
Posteriormente, muitas outras expedições lograram êxito como as de Mc Connel e Quelch, em
1894 e 1898; Comissão de Limites de 1900, 1905 e
1910; Teodor Koch-Grunberg em 1911; Clementi
em 1916; G. H. H. Tate (do Museu Americano de
História) em 1927; e novamente a Comissão de
Limites Brasil-Venezuela-Guiana em 07 de dezembro de 1931, quando começaram a construção do
Marco Zero em seu cume, estabelecendo os limites
das fronteiras dos três países.

4 Biodiversidade única
A rocha monolítica e desnuda do Monte Roraima é pobre em minerais e nutrientes, apresentando condições de radiação solar e temperaturas
extremadas, bastante hostis para qualquer organismo, razão pela qual se desenvolveram nas espécies que habitam o inóspito ambiente mecanismos
especiais de adaptação para sobrevivência. Alguns
poucos exemplos de espécies já registradas são as
rãs tóxicas oreophrynella quelchii e macconelli;
as plantas insetívoras heliamphora nutans, utricularia quelchii e humboldtii, e drosera roraimae;
a orquídea epidendrum secundum; as bromélias
brocchinia reducta e tatei, e tillandsi turneri: e o
arbusto bonnetia roraimae17.
A avifauna avistada em algumas expedições
ao Monte Roraima, tanto ao platô quanto na área
baixa ao redor, apresenta algumas dezenas de es17
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O descritivo apresentado neste item consta às fls. 02 do documento intitulado “Considerações acerca do Parque Nacional
do Monte Roraima, em defesa de sua manutenção ante a inaceitável intenção de revogar-se o decreto de sua criação para
anexá-lo à pretendida Reserva Indígena Raposa Serra do Sol”,
elaborado em 02 de março de 2004 pelo analista ambiental José
Ponciano Dias Filho, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis – Gerência Executiva no
Estado de Roraima, e devidamente juntado aos autos do procedimento administrativo autuado sob o nome de “SOS Monte
Roraima – Parque Nacional do Monte Roraima: informações
gerais e institucionais”. Boa Vista: IBAMA, 2004.

pécies que só existem naquela região, a exemplo
do periquito-do-tepuí, guaracava grande, bacuraudo-roraima e o interessante guácharo, ave noturna
que vive no interior das cavernas. Ressalte-se que
essas aves foram recentemente identificadas em
tímidas incursões pelo interior do monte, descortinando um potencial muito rico em espécies ainda
a serem descobertas, o que contribuiria para guindar o Brasil a uma posição mais alta no ranking dos
países detentores de tipos diferentes de pássaros no
mundo, atualmente liderado pela Colômbia.
Por outro lado, informações do “Relatório
Preliminar da 1ª Expedição de Reconhecimento
Científico ao Topo do Monte Roraima”, realizada
no período de 19 a 26 de dezembro de 2000, por
representantes do Museu Integrado de Roraima,
Universidade Federal de Roraima e do Museu Paraense Emílio Goeldi, dão conta que na ordem da
fauna foi descoberta uma nova espécie de mutuca,
descrita com o nome de fídera roraimensis, bem
como na flora restaram acrescidos vinte e cinco
novos registros de orquídeas.
Entre as bromélias, cinco novos registros foram
feitos e uma nova espécie foi descoberta. Nas outras vinte e cinco famílias, mais duas novas ocorrências e uma espécie estão em estudo. Segundo
Elton Leme, estudioso deste vegetal, um exame
preliminar revela que as espécies em referência
constituem os primeiros registros de ocorrência
no território brasileiro, constituindo-se num verdadeiro achado botânico para a comunidade científica mundial, pois se trata do representante mais
primitivo da família orquidaceae, selenipedime
stevemarkii fordat.
Para os especialistas na área, essa última descoberta serve para entendermos a história evolutiva das orquídeas e monocotiledôneas como um
todo, sendo altamente significante informar que
tal expedição se deu com reduzido número de
cientistas e teve pouquíssimo tempo de estada no
platô, insuficiente para realizar um levantamento
mais consistente e completo de toda a fauna e flora
locais.
De modo geral, o cenário da biodiversidade do
Parque Nacional do Monte Roraima, em função
do seu isolamento e das dificuldades de acesso,
encontra-se intacto e ainda cientificamente desconhecido, impondo-se a necessidade de preservar
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os fatores naturais que determinam a sobrevivência e perpetuação das espécies animal e vegetal lá
existente.

5 Cosmologia indígena
Com o entorno ocupado preponderantemente
no lado brasileiro pelas etnias Ingarikó e Macuxi,
o Monte Roraima alimenta o imaginário e a crença indígena na região desde tempos imemoriais,
fazendo parte das respectivas culturas e servindo
como ponto de referência para autoidentificação
de muitos deles.
Os Ingarikó, por seu turno, creditam o surgimento daquela montanha a Macunaíma, o herói
sem caráter retratado no livro homônimo de Mário
de Andrade. Segundo a lenda, no local onde está o
Monte Roraima havia uma gigantesca árvore com
todos os tipos de frutos conhecidos. Por preguiça,
Macunaíma teria cortado a árvore para pegar os frutos com mais facilidade, ficando em seu lugar apenas
o tronco decepado um pouco acima da sua raiz18.
O índio Ingarikó Odertino Barbosa disse que
a lenda é contada até hoje nas aldeias ao redor do
monte. De acordo com ele, depois de cortada, a
árvore caiu na Guiana, o que explicaria a floresta
densa do outro lado da fronteira, em contraste com
a região de campo do lado brasileiro19.
O surgimento das cachoeiras do monte, como
a das Lágrimas, de quase 2.800 (dois mil e oitocentos) metros, e de lagos como o das Andorinhas, é
o “choro da natureza pelo crime de Macunaíma”,
disse Barbosa. Depois de ter cortado a árvore,
aquela divindade indígena teria desaparecido20.
Os índios Macuxi dão versão diferente e contam que antigamente, no exato local onde existe
o Monte Roraima, havia apenas terras férteis e
alagadiças, cheias de igapó. As tribos que viviam
naquela área não precisavam disputar comida, pois
a caça e a pesca eram fartas. Uma vez, nasceu um
belo pé de bananeira. E a árvore era algo inédito
18

CARNEIRO, Fausto. Para índios, Monte Roraima é obra de Macunaíma. Disponível em: http://g1.globo.com/Noticias/Brasil.
Acesso em 02 de fev. 2009.

19

Ibidem.

20

Ibidem.

naquela região. A estranha planta cresceu rápido,
dando belíssimos e apetitosos frutos21.
Os pajés então avisaram que aquele vegetal era
na verdade um ser sagrado e como tal seus frutos
eram proibidos para qualquer pessoa da tribo. Os
mesmos pajés avisaram a todos que caso alguém
desobedecesse à regra e tentasse comer alguma
fruta daquelas, desgraças terríveis aconteceriam: a
caça se tornaria rara, as frutas secariam e até a terra
iria tomar formato diferente. Era permitido comer
de tudo, menos os frutos da bananeira sagrada.
Todos passaram a temer e a respeitar as ordens
dos pajés. Mas houve um dia em que, ao amanhecer, os índios correram para ver com espanto a primeira desgraça de muitas que ainda estavam por
vir: um cacho da bananeira havia sido decepado.
Os habitantes do lugar se perguntavam, mas ninguém sabia dizer quem poderia ter feito aquilo.
Antes que tivessem tempo para descobrir o
culpado, a previsão dos mais velhos começou a
acontecer. A terra se movia e os céus tremiam em
trovões. Todos os animais, da terra ou do céu, bateram em retirada. Um dilúvio começou a despencar
e um enorme monte começou a brotar rasgando
aquelas alagadas terras.
E foi assim que nasceu o Monte Roraima. É por
tudo isso que, até os dias de hoje, acredita-se que
aquela formação rochosa chora quando de suas
pedras caem pequenas gotas de água cristalina.

6 Criação do parque nacional
Diante principalmente das características naturais narradas alhures é que o Presidente da República da época resolveu criar, por intermédio
do Decreto n. 97.887, de 28 de junho de 1989, o
Parque Nacional do Monte Roraima com uma
superfície de 117.261,51 (cento e dezessete mil,
duzentos e sessenta e um, vírgula cinquenta e um)
hectares, tornando-o agora contíguo ao Parque
Nacional Canaima, localizado no limítrofe território venezuelano e com aproximadamente quatro

21

A lenda que segue acha-se narrada no site http://www.amozonia.com.br/folclore/lenda_roraima , acessado em 02 de fev.
2009.
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milhões de hectares, considerado ainda o maior
parque nacional da América Latina22.
A criação da unidade de conservação brasileira
deu-se através do Programa Nossa Natureza, tendo
como principais objetivos a proteção dos ecossistemas da Serra do Pacaraima e a materialização
do Ponto Tríplice (Brasil-Venezuela-Guiana) no
topo do Monte Roraima. Como um dos objetivos específicos, foi alinhada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis a função de proteger amostras dos
ecossistemas da Serra Pacaraima, assegurando a
preservação de sua flora, fauna e demais recursos
naturais, características geológicas, geomorfológicas e cênicas, proporcionando oportunidades
controladas para visitação, educação e pesquisa
científica por parte de não-índios23.
No mesmo ato de instituição, estabeleceu-se
um prazo de cinco anos para a elaboração do Plano
de Manejo daquela unidade de conservação24, algo
que ainda não aconteceu, passados vinte anos da
sua criação, devendo-se isso a uma série de controvérsias entre índios e órgãos estatais e também
a conflitos entre os próprios indígenas que circundam a mesma área, conforme veremos a seguir.

7 Plano de manejo e divergência com o
Povo Ingarikó
O Parque Nacional do Monte Roraima acha-se
localizado na parte setentrional da Terra Indígena
Raposa Serra do Sol, estendendo-se pela sua área
florestal e abrigando morada dos índios Ingarikó,
Macuxi e Patamona. Assim como o resto daquela
terra indígena, o território incluído no parque nacional de que se trata representa, para as etnias da
região, área tradicional de ocupação, apropriação e
uso dos recursos naturais, assegurando sua própria
sobrevivência, cultura e estilo de vida25.
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Informação fornecida pelo site http://pt.wikipedia.org/wiki/
Monte_Roraima, acessado em 02 de fev. 2009.

23

Dados oficiais do Ibama disponibilizados no site www.ibama.
gov.br, acessado em 02 de fev. 2009.

24

Decreto n. 97.887, de 28 de junho de 1989, art. 4º.
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LAURIOLA, Vicenzo. Parque Nacional? Kaané! Os índios dizem

Por se tratar de uma unidade de conservação
classificada de proteção integral, com restrições
que impedem a interferência humana direta no
seu ambiente, sobredito parque nacional introduz
regras e atividades contrastantes com as formas
tradicionais de uso dos recursos naturais e apropriação do espaço por parte dos indígenas que lá
sempre habitaram.
Os problemas da sobreposição dessa unidade
de conservação em terra indígena começaram de
fato dez anos após a edição do seu decreto constitutivo, quando os índios Ingarikó foram tomar
conhecimento da instituição de um parque nacional em suas terras durante a oficina do respectivo
Plano de Manejo.
Todo esse processo de desrespeito às populações tradicionais foi acompanhado de perto pelo
representante do Instituto Nacional de Pesquisa
da Amazônia, pesquisador Vicenzo Lauriola, após
constatar que o Instituto Nacional do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis — em
parceria com a Associação Brasileira de Engenheiros Sanitários e Ambientais — realizou um primeiro estudo preliminar de campo entre os dias
01 e 10 de outubro de 1999, para logo em seguida
caminhar no sentido de finalizar aludido Plano de
Manejo em oficina organizada por eles entre os
dias 29 de fevereiro e 02 de março do ano de dois
mil, na cidade de Boa Vista26.
Essa atividade oficial restou desenvolvida sem
dispensar muita atenção à presença indígena no
território e no entorno imediato daquela unidade de conservação, em plena desconsideração às
comunidades Ingarikó Mapaé-Caramambatai e
Manalai — localizadas dentro dos limites do parque — e todas as outras da etnia Macuxi e Patamona estabelecidas em área definida como zona
de transição.
Os quatro índios da região Serra do Sol que
chegaram a participar da primeira oficina sequer
tiveram conhecimento prévio do assunto discutinão à implantação do Parque Nacional do Monte Roraima. Terras
indígenas e unidade de conservação: o desafio das sobreposições.
RICARDO, Fany (org.). São Paulo: ISA, 2004, p. 422.
26

As informações que seguem foram colhidas resumidamente do
trabalho publicado por Lauriola, sob a indicação acima e constantes das pgs. 424-427.

I Jornada de Direito Ambiental

do, tendo mais tarde relatado suas preocupações
ao Conselho Indígena de Roraima que, em 22 de
julho de 2000, chegou a realizar assembléia regional para tratar do acontecido. Depois de decorridos 11 (onze anos) de sua criação por decreto e 05
(cinco) meses da oficina de elaboração do Plano
de Manejo, os indígenas não sabiam ainda o que
é um parque nacional.
Diante dessa situação, a Fundação Nacional
do Índio tomou a iniciativa de realizar uma série
de reuniões com os indígenas entre os dias 26 de
junho e 04 de setembro de 2000, totalizando 08
(oito) trabalhos de campo para esclarecer às comunidades diretamente afetadas sobre os efeitos da
criação daquela unidade de conservação em suas
terras. A palavra dos tuxauas, assim como dos demais membros das aldeias Ingarikó, foi unânime:
kaané! (Não).
Eles não aceitaram as regras e as propostas do
Plano de Manejo feitas pelo Instituto Nacional
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e, consequentemente, não concordaram
com a instituição de um parque nacional em suas
terras, porque incompatíveis com a permanência
das formas tradicionais indígenas de ocupação do
espaço e do uso dos recursos naturais; em outros
termos, elas entram diretamente em conflito com
os direitos de autonomia e cultura das etnias lá
residentes, como iremos demonstrar com mais
vagar na segunda parte deste trabalho.
Os fatos acima relatados falam por si só, colocando em xeque todo o esforço de agentes estatais
que intentam impor de forma verticalizada uma
política conservacionista desgarrada da realidade
dos fatos e desconforme com o modo de vida indígena, na contramão da mais autorizada doutrina
socioambiental.

o Monte Caburaí, lugares sagrados na cultura de
todos os povos de etnia caribe e preservados com
particular cuidado por constituírem as nascentes
de seus recursos hídricos27.
Em geral, pode-se afirmar que a maioria das
comunidades da região não tem um conhecimento detalhado do que representa o turismo, percebendo esta atividade como um objeto estranho,
externo à sua cultura e às suas capacidades de lidar
com ele. Por estes motivos o turismo é associado
a novos riscos de invasão de seu espaço. Isto gera
medo, desconfiança e oposição.
Eu sou da Serra do Sol, mas moro mais no Mapaé. Ali sempre passam os brancos porque tem
coisas bonitas, como cachoeiras, Macunaima,
etc. Eu não gosto disto. (Berlita, Serra do Sol).

Este posicionamento geral e majoritário tem
duas exceções. A primeira é de uma liderança do
Mapaé-Caramambatai, Leandro, que já colabora
com um empresário de Boa Vista, que leva turistas
de avião através de Caramambatai para excursões
até o Monte Roraima. O posicionamento favorável
de Leandro aparece essencialmente ligado à fonte
de renda que o turismo representa. Não conhecemos os detalhes do seu envolvimento individual,
como dos demais membros da comunidade nesta
atividade, nem a distribuição de renda assim gerada entre eles. Não podemos, portanto, avaliar
o papel efetivo ou potencial desta atividade em
relação à economia, ao bem-estar e às estratégias
de desenvolvimento da comunidade de MapaéCaramambatai.
Porém, a situação não parece muito clara, em
particular com referência às expectativas de Leandro frente ao desenvolvimento do turismo e do
Parque, seja em termos de renda que da própria
função político-estratégica.

8 Turismo e impasse interétnico
Em sua ampla maioria, as comunidades Ingarikó também manifestaram sua oposição ao desenvolvimento do turismo em suas terras. Isto tanto
de maneira geral, quanto no específico das propostas do Plano de Manejo, que destaca como principais polos de atração turística o Monte Roraima e

27

As implicações do turismo no modo de vida Ingarikó e os depoimentos que se seguem foram transcritos do trabalho de
Vincenzo Lauriola, publicado agora sob o título “Unidades de
conservação, terras indígenas e confl itos políticos na Amazônia. O caso do Parque Nacional do Monte Roraima”. Espaços
e recursos naturais de uso comum. DIEGUES, Antonio Carlos;
MOREIRA, André de Castro C. (orgs.). São Paulo: NUPAUBUSP, 2001.
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Eu não aceito o Parque Nacional, mas vou trabalhar com o turismo se conseguir dinheiro
para mim, meus filhos e minha comunidade.
Eu não aceito o Parque Nacional, mas vou utilizá-lo para conseguir dinheiro. Eu vou mandar
no Parque Nacional, no que ele vai fazer. (…)
O IBAMA pediu para eu construir uma casa
para ele aqui. Eu falei: você já tem uma casa
em Boa Vista, eu não aceito você fazer sua casa
aqui. (…) Se tiver turistas, pessoas chegando
para ir ao Monte Roraima, fazer fotos, filmagens, etc., é oportunidade de ganhar dinheiro,
eu vou trabalhar. Mas casas de outras pessoas
nesta área eu não quero. (Leandro, Mapaé).

As palavras de Leandro revelam a falta de clareza com que as informações sobre o Parque chegaram até ele, gerando ilusões sobre o seu futuro
papel em relação a esta instituição e à sua ação. As
expectativas de Leandro contrastam com a estrutura institucional do Parque e com seu processo
decisional que acompanha sua implementação:
até hoje ele permanece concentrado nas mãos do
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.
A segunda exceção à oposição determinada dos
Ingarikó ao turismo é representada por Dilson Domente Ingarikó, professor da comunidade de Manalai, que manifesta interesse para a possibilidade
de abrir as comunidades indígenas ao turismo,
destacando ao mesmo tempo a necessidade de articular esta abertura dentro de um processo gradual
que priorize a formação e a participação direta das
comunidades na definição dos projetos.
Relativamente ao desacerto entre os próprios
indígenas, as etnias Macuxi e Patamona que também circundam o Monte Roraima, dele recebendo
influxos de ordem cosmológica e sequer consultadas sobre a criação do parque nacional — com
razão se insurgiram contra a instituição daquela
unidade de conservação, dizendo acertadamente
que referido monte pertence à totalidade dos indígenas e não apenas ao povo Ingarikó28.
28
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Os registros desse antagonismo constam no Processo nº
02001.003855/2006-10, instaurado junto ao Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis para

E se não bastasse isso, organizações como o
Conselho Indígena de Roraima acreditavam também que a criação do Parque Nacional do Monte
Roraima viria a implicar um obstáculo jurídico à
demarcação contínua da Terra Indígena Raposa
Serra do Sol, prejudicando a todos de forma indiscriminada.
Noticiadas divergências acabaram se dissipando no desenrolar dos acontecimentos e depois de
calorosas discussões, como veremos logo abaixo.

9 Instalação inconclusa
As dificuldades até agora relatadas, com algumas divergências de ordem funcional, encontramse devidamente registradas em procedimento administrativo instaurado no âmbito do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis sob o nº 02001.003855/200610, tratando exclusivamente dos problemas decorrentes da dupla afetação do Parque Nacional
do Monte Roraima.
Mencionados autos estão a nos interessar como
guia das principais atividades realizadas por aquela agência ambiental com o fito de promover na
área uma gestão compartilhada entre indígenas e
órgãos oficiais, conforme o breve relato cronológico que segue:
– 2000: iniciativa do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis para
implantação da unidade de conservação e reação
contrária das etnias que defendiam a extinção do
modelo do Parque Nacional do Monte Roraima;
– 2002: fundação do Conselho do Povo Indígena
Ingarikó – Coping, no sentido de apoiar a manutenção do parque com a participação da aludida
etnia na sua administração,
– 2004: elaboração do documento S.O.S. Monte
Roraima – Parque Nacional do Monte Roraima:
informações gerais e institucionais com o objetivo
tratar especificamente dos problemas decorrentes da dupla afetação do Parque Nacional do Monte Roraima.
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de defender politicamente a manutenção da unidade de conservação;
– 2005: assinatura da Portaria nº 534 e do Decreto
homologatório da Terra Indígena Raposa Serra
do Sol, ratificando a declaração de posse sobre ela
dos grupos indígenas Ingarikó, Macuxi, Patamona,
Taurepang e Wapixana, mantendo ainda o Parque Nacional lá incrustado sob o regime da dupla
afetação;
– 2006: realização da III Assembléia Geral do Coping e VIII Assembléia Geral do Povo Indígena
Ingarikó, onde foram discutidas diretrizes para
elaboração de um plano para administração conjunta do Parque Nacional do Monte Roraima;
– 2007: realização da IV Assembléia Geral do Coping para tratar do planejamento das atividades
tendentes à instalação do Parque Nacional do
Monte Roraima, decidindo-se ainda pela ida a
Brasília de lideranças do Povo Ingarikó para cobrar a instituição oficial de um grupo de trabalho
específico para o caso;
– 2008: reuniões em Brasília nas sedes da Fundação Nacional do Índio e Casa Civil da Presidência
da República com vistas à criação de um grupo
de trabalho, contando com a participação de 25
(vinte e cinco) lideranças indígenas das etnias
Ingarikó, Macuxi, Patamona, Taurepang, Wapixana, Wai-wai e Yekuana, representando elas as
organizações Coping (Conselho do Povo Indígena
Ingarikó), CIR (Conselho Indígena de Roraima)
e Opirr (Organização dos Professores Indígenas
de Roraima).
Segundo consta dos autos administrativos
anunciado na fímbria do texto, foi a partir dessas
últimas reuniões — realizadas na Capital Federal
durante o mês de fevereiro de 2008 — que se pacificou o antagonismo existente entre as diferentes
etnias sobre o modo de se administrar o Parque
Nacional do Monte Roraima.
Foi atendida uma reivindicação do Conselho
Indígena de Roraima para ampliar sua representação no grupo de trabalho, indicando aquela

organização agora um total de quatro membros.
Com isso, respectiva portaria finalmente restou
aprovada e assinada pelos Senhores Ministros
da Justiça e do Meio Ambiente em 29 de abril de
2008, dando início de fato ao processo de consolidação da gestão compartilhada, com a garantia
de orçamento próprio para execução do Plano de
Trabalho Emergencial já para o exercício de 2008,
bem como elaboração do respectivo Plano de Administração Conjunta.
Com a institucionalização do grupo de trabalho, foi dada sequência ao acompanhamento das
seguintes atividades, todas em curso ainda no ano
de 2008:
– 16 a 27 de abril: revisão dos marcos de fronteira
Brasil/Guiana localizados dentro do Parque Nacional do Monte Roraima;
– 29 a 30 de abril: oficina de trabalho acerca da
sobreposição de unidades de conservação federais
e terras indígenas, realizada em Brasília;
– 09 de maio: publicação da Portaria Interministerial nº 838, instituindo o grupo de trabalho para
elaboração do Plano de Administração Conjunta
do Parque Nacional do Monte Roraima e o Plano
de Ação Emergencial para a mesma área;
– 13 de maio: reunião na Superintendência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis – Boa Vista, com o objetivo
específico de preparar os primeiros procedimentos
a serem levados a efeito pelo grupo de trabalho;
– 23 de junho: reunião na Superintendência do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Boa Vista, para tratar
da operacionalização dos trabalhos do grupo a fim
de elaborar o Plano de Administração Conjunta;
– 08 a 10 de julho: realização de oficina do grupo
de trabalho para elaboração do Plano de Administração Conjunta;
– 12 e 13 de outubro: organização da IV Assembléia
Extraordinária do Coping, com a manifestação de
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preocupação dos Ingarikó acerca do andamento
moroso das ações relativas à administração conjunta do Parque Nacional do Monte Roraima;

ser ouvidas, levando em conta os usos, as tradições e costumes dos indígenas, podendo, para
tanto, contar com a consultoria da Funai.

– 15 de novembro a 07 de dezembro: participação
de analista ambiental do Parque Nacional do Monte Roraima em curso de fiscalização;

10 – O trânsito de visitantes e pesquisadores
não-índios dever ser admitido na área afetada à unidade de conservação nos horários e
condições estipulados pelo Instituto Chico
Mendes 29.

– 09 de dezembro: reunião com representantes da
Agência Brasileira de Inteligência sobre a ocorrência de atividades ilícitas no interior do Parque
Nacional do Monte Roraima; e
– 17 de dezembro: articulação internacional com
a Venezuela sobre possíveis ações conjuntas para
gestão dos parques nacionais contíguos, a saber,
Monte Roraima e Canaima.
Na esteira do breve relatório considerado pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, percebe-se claramente que o ano de 2008 foi todo ele marcado por
intensas negociações e pouco avanço prático na
elaboração do Plano de Administração Conjunta
do Parque Nacional do Monte Roraima.

10 Julgamento do STF e suas reais consequências
Malgrado o tormentoso trâmite procedimental e os contratempos interétnicos, nova carga de
dúvidas e incertezas sobre o processo de gestão
compartilhada de que se trata restou lançada pelo
Supremo Tribunal Federal quando julgou o mérito
da demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do
Sol, estabelecendo — naquilo que interessa — as
seguintes diretrizes:
8 – O usufruto dos índios na área afetada por
unidades de conservação fica sob a responsabilidade imediata do Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversidade.
9 – O Instituto Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade responderá pela administração da área de unidade de conservação, também afetada pela terra indígena, com a participação das comunidades da área, que deverão
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Acaso mantidas tais ressalvas, e não se podendo
prever a reação indígena em face de um eventual
retrocesso no processo de negociação, o próprio
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis — por intermédio do
Chefe do Parque Nacional do Monte Roraima e
dentro do Processo nº 02001.003855/2006-10 —
reconhece que estão em risco não apenas todo o
trabalho realizado, mas o cumprimento da decisão
tomada pelo Supremo Tribunal Federal e a própria
instalação da unidade de conservação até agora
analisada.
Isso porque o Plano de Administração Conjunta estimulado pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis,
devidamente chancelado pela Casa Civil da Presidência da República em 2008, terá que contemplar
necessariamente novo ator que chega ao processo
já na condição de protagonista, porquanto insistiu
o Supremo Tribunal Federal que ao Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade compete exclusivamente as seguintes atribuições:
a) Responsabilidade imediata sobre o usufruto
das populações residentes na área do Parque
Nacional do Monte Roraima;
b) Administração do Parque Nacional do Monte
Roraima, sempre ouvindo (sem força vinculante) as etnias diretamente envolvidas; e
c) Regulamentar o direito de trânsito dos visitantes e pesquisadores não-índios dentro do
Parque Nacional do Monte Roraima, ainda que
não aceitos pelos povos que lá habitam.

29

Essas e outras diretrizes estão alinhavadas no voto-vista do Ministro Menezes Direito, proferido na Petição n. 3.388, julgada
defi nitivamente em 19 de março de 2009.
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Se ao Instituto Chico Mendes restaram conferido tais poderes, não há que se falar na eficácia de
grupo de trabalho interétnico, muito menos num
tão sonhado Plano de Administração Conjunta.
Com as novas competências que lhe foram atribuídas — mesmo sem pedir ou sequer ser consultado
— o novel Instituto pode (por mera deliberalidade sua, segundo diretrizes fincadas pelo Supremo
Tribunal Federal) simplesmente desconsiderar um
processo de negociação e de aproximação entre
povos que perdura por dez anos, reascendendo em
razão de uma inusitada e autorizada arbitrariedade
estatal um antagonismo interétnico aparentemente
contornado.
Desse modo, e cada vez mais complicado,
continuamos sem a instalação do Parque Nacional do Monte Roraima, agora à míngua de um
posicionamento oficial e definitivo por parte do
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.

11 Conclusão
Por maioria de votos, vencidos os Ministros
Joaquim Barbosa (improcedência total) e Marco
Aurélio (procedência total), o Supremo Tribunal
Federal julgou parcialmente procedente o pedido
do processo de Petição nº 3.388 – ação popular,
para declarar válida e sem nenhum vício de formalidade a demarcação da Terra Indígena Raposa
Serra do Sol, mas com a imposição de 19 (dezenove) condicionantes, sendo que 03 (três) delas
se prestam a informar os casos de dupla afetação
entre unidades de conservação da natureza e terra
indígenas.
Como registrado na fímbria do texto, dito julgamento teve o mérito de resolver definitivamente
uma demanda localizada que perdurava por quase
trinta anos, em que pese lançar incertezas quanto
a alguns aspectos que permaneceram controversos, mormente em se tratando do Parque Nacional
do Monte Roraima lá criado (mas não instalado)
desde 1989.
Dentre as diretrizes alinhadas, aí incluídas as de
n. 08, 09 e 10, nada menos do que 14 (quatorze)
delas vieram para reduzir o conteúdo semântico
enunciado pelo par. 2º, art. 231, da Constituição Fe-

deral vigente30, notadamente aquele afeto às expressões “usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos
rios e dos lagos” existentes em terras indígenas.
O Supremo Tribunal Federal, a pretexto de
“relativizar” direitos fundamentais no interesse
público da União31, simplesmente “deletou”32 do
Texto Constitucional (ou acerca dele fez vistas
grossas!) o adjetivo “exclusivo”33. Disso importa
concluir que o usufruto que era privativo e restrito
dos povos indígenas, no querer do constituinte originário, doravante será compartilhado por todos
os nacionais, sob a pecha da imprecisa sentença
do “relevante interesse público” e à míngua de lei
complementar.
José Afonso da Silva, forte no anterior escólio
de Pontes de Miranda, acrescenta que o usufruto
de que trata o art. 231 é pleno, compreendendo o
uso e a fruição, quer se trate de minerais, vegetais
ou de animais34.
Carlos Frederico Marés de Souza Filho também se ergue, arrimado nas afirmações de Severo
Gomes, para dizer que todas as constituições brasileiras entenderam que a República assegurou às
comunidades indígenas o usufruto pleno do solo,
estendido aos minerais, vegetais e animais, representando flagrante inconstitucionalidade qualquer
restrição incontornável ao pleno exercício da posse
direta pela população indígena residente35.
Inegavelmente penalizando os povos indígenas,
a Suprema Corte Brasileira houve por bem não
apenas atropelar o vernáculo como ainda desconsiderar apelos doutrinários de tão insignes juristas.
Não sem propósito que vozes respeitáveis se levantam contra aquilo que vem sendo denunciado
30

Vide condições diretamente afetadas de nº 01 usque 14, constantes do voto proferido pelo Ministro Menezes Direito no julgamento da Petição n. 3.388.

31

Diretriz nº 01.

32

Expressão corrigueira da informática e muito simpática ao linguajar popular.

33

Exclusivo vem do latim escolástico exclusivu; que exclui, põe à
margem ou elimina – no ponto – os não-índios do direito de
usufruir. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário Aurélio da língua portuguesa. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 1986, p. 739.

34

Curso de direito constitucional positivo. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 457.

35

O renascer dos povos indígenas para o direito. Curitiba: Juruá,
1998, p. 139.
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como retórica constitucional, ou mesmo constitucionalização simbólica.
Ocorre que no afã de ampliar as categorias de
direitos protegidos, as constituições mais recentes
acabaram incorporando em seus textos uma pleura
de novos direitos que, a permanecer a lógica interpretativa restrita do contrato e do indivíduo, encontrarão muita dificuldade de se materializarem.
E nesse aspecto pouco se vem realizando em
nosso país, dando a sensação de que o constituinte originário foi bem mais progressista do que os
atuais e oficiais intérpretes da Constituição Federal
de 1988, mais conservadores e ideologicamente
apegados às antigas práticas de alienação.
Ao leitor atento às discussões que se travaram
no Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento definitivo da Terra Indígena Raposa Serra
do Sol, nestes e outros aspectos36, fica a nítida impressão de que algumas daquelas condicionantes
certamente sucumbirão em vindouros processos
tanto na Casa quanto em instâncias ordinárias, a
bem da segurança jurídica e por respeito ao originário texto constitucional.
Isso porque até agora se tratou de meras diretrizes da nossa Corte Suprema, sem força vinculante
e à mercê do legítimo crivo do contraditório por
parte dos povos diretamente interessados, direito
esse não experimentado naquele julgamento acerca dos diversos e complexos assuntos que sequer
faziam parte da causa de pedir.
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As normas repressivas de direito ambiental e suas relações
com a teoria egológica e a norma jurídica de Kelsen
Juiz federal Eduardo Morais da Rocha

1 A norma jurídica na concepção
kelseniana
Na concepção de norma jurídica, Kelsen procurou separar o ato produtor da norma de seu significado, ou melhor, distinguiu o plano do “ser” do
“dever-ser”. A norma seria posta no Ordenamento
Jurídico por meio de um ato de vontade, sendo,
portanto, o significado desse ato. No campo jurídico, o significado de determinado ato de vontade não é perceptível por meio dos sentidos, como
ocorre no campo da natureza, pois, no Direito, o
sentido de determinado ato de vontade é obtido
por meio da hermenêutica, funcionando a norma
para o mestre de Viena, como um “esquema de
interpretação”.1 A norma jurídica kelseniana, assim, é o significado de certo ato. A norma, embora
nasça de um ato de vontade, com este não se confunde, pois o ato é somente um ponto de partida
do qual a norma é o seu resultado final.
As normas podem ser postas por atos de vontade, como o costume e a lei, dentre outros, que
são externalizados por palavras, cores, desenhos e
gestos, sendo que tais atos se distinguem das normas por eles postas, já que as normas poderão valer
quando não se cogita mais da existência do ato.
O ato de vontade, por meio do qual a norma é
posta, estaria no plano do ser (natureza), enquanto
que o seu significado estaria no plano do “deverser” (Direito). Cabe ressaltar, contudo, que nem
todo “dever-ser” poderá ser considerado uma norma jurídica, porque não lhe basta mero significado subjetivo, sendo imperativo, ainda, um sentido
objetivo,2 que decorre de outra norma do Ordenamento Jurídico, que lhe confere validade. Por
meio disso, é possível distinguir, segundo Kelsen,
1

KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 2. ed. São Paulo: Martins
Fontes, 1987, p. 3-4.

2

KELSEN, Hans. Teoria pura do direito, p. 2-3.

o ato de um carrasco que executa um indivíduo,
em virtude de uma condenação à pena de morte,
do ato de salteadores que exigem que alguém lhes
entregue determinado bem, pois, nesta última hipótese, o “dever-ser” não decorre de outra norma
jurídica que lhe dá validade. Diferentemente, para
Kelsen, é o “dever-ser” oriundo do ato do carrasco
que executa a norma individual posta por uma
sentença judicial, sentença esta que extrai sua validade de uma outra norma geral, a qual, por sua
vez, retira a sua validade da Constituição3 posta,
que, por seu turno, tem sua validade conferida
por uma norma fundamental pressuposta. Desta
pirâmide normativa, o mestre austríaco retira o
sentido objetivo que confere a um “dever-ser” o
significado de uma norma jurídica. Por isso, o ato
do carrasco será válido e lícito, ao passo que aquele
praticado pelo bando de salteadores será ilícito e,
conseqüentemente, criminoso.
Assim, para Kelsen, a norma é o sentido objetivo que possuem certos atos que se dirigem à vontade de outrem, de forma que a norma jurídica não
descreve condutas, mas, pelo contrário, prescreve
condutas, seja proibindo, permitindo ou atribuin-
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do competência, por meio de juízos hipotéticos
decorrentes de uma relação de “dever-ser”.
Em virtude disso, para Hans Kelsen, o direito
não pode preocupar-se com os motivos (eficácia causal) da conduta, mas, sim, verificar se os
destinatários da norma a estão cumprindo ou se
as autoridades a estão aplicando, no caso de seus
destinatários não observarem a conduta prescrita
pelo Direito.
O Ordenamento Jurídico quer provocar uma
conduta desejada e evitar uma conduta indesejada, e, para isso, utiliza técnicas às quais denomina
“sanções”, que nada mais são do que respostas da
norma para a conduta realizada.
Se a conduta realizada for juridicamente desejada, a resposta poderá ser um prêmio, mas se,
pelo contrário, a conduta for indesejada, a resposta
será uma pena, à qual também, comumente, se
denomina “sanção”.
A sanção pretende ser uma garantia de observância do Ordenamento Jurídico, e aí reside a diferença substancial entre a Moral e o Direito, pois
a sanção jurídica, diversamente da sanção moral,
admite o uso de atos de coação em detrimento de
condutas omissivas e comissivas indesejadas.
Kelsen conferiu uma importância tão grande às
normas sancionatórias que caracterizou o Direito
como uma “ordem de coação”,4 conforme se depreende da seguinte passagem de sua obra:
É, por isso, de rejeitar uma definição do Direito
que o não determine como ordem de coação,
especialmente porque só através da assunção
do elemento coação no conceito de Direito
este pode ser distintamente separado de toda
e qualquer outra ordem social, e porque, com o
4
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elemento coação, se toma por critério um fator
sumamente significativo para o conhecimento
das relações sociais e altamente característico
das ordens sociais a que chamamos “Direito”
[...].5

Para melhor compreensão da importância de
tais normas na construção teórica kelseniana, urge
que, como premissa, se investiguem as denominadas “normas autônomas” e as “não autônomas”.
1.1 NORMAS AUTÔNOMAS E NORMAS NÃO AUTÔNOMAS
Embora nem todas as normas do Ordenamento
Jurídico estatuam atos de coerção, Hans Kelsen
afirmou, como observado no item precedente, ser
o direito uma “ordem de coação”. Tal afirmação
baseou-se na constatação de que todas as normas
que não estabeleçam um ato coercitivo somente
terão validade à medida que se ligarem a outra
norma estatuidora de um ato de coerção.
Às normas que contenham um preceito coercitivo, Kelsen denominou de “autônomas”, em contraposição “às não autônomas”, que são aquelas
que não estatuem um ato coercitivo e que somente
terão validade se ligadas às primeiras. Assim, as
normas que estatuem atos de coerção têm como
desiderato obter certa conduta de um indivíduo,
se bem que nem todos os atos de coerção sejam
tidos por ele como sanção, pois que na hipótese
de internamento compulsório por doença contagiosa não há conduta que seja pressuposto de tal
ato coativo.
Um caso de normas “não autônomas” para o
mestre de Viena seria o daquelas que conferem
justamente sentido a outras, seja interpretando-a,
seja, mesmo, especificando os seus conceitos. Cita,
como exemplo, um artigo do Código Penal que
estatui o que seja homicídio — tal norma extrairia seu sentido de outra norma que efetivamente
estabelece uma sanção no caso de o homicídio ser
consumado ou tentado.
Dentre as diversas modalidades de normas não
autônomas, Kelsen cita, ainda, aquelas que, reduzindo o âmbito de validade de outras, permitem a
realização de determinada conduta. Como exemplo, faz referência à norma permissiva da legítima
defesa, que limita o âmbito de validade de outra
5
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norma que veda o uso da força física. Nessa hipótese, a norma que impõe a sanção para aquele
que empregar o uso da força tem seu âmbito de
validade limitado por outra norma não autônoma,
que possibilita, em certas circunstâncias, o uso da
força. Para Kelsen, a norma que admite a autodefesa é dispensável, tendo em vista que poderia existir
uma única norma que proibisse o uso da força que
não fosse caracterizada como legítima defesa.
Outro exemplo colacionado pelo mestre austríaco seria o de uma norma que proibisse o consumo de bebidas alcoólicas, ligando à conduta oposta
uma sanção. Esta norma poderia ter seu âmbito
de validade restringido por outra norma não autônoma que permitisse o consumo de tal bebida,
desde que houvesse permissão da autoridade. Esta
segunda norma somente faz sentido se conjugada
com a primeira norma, que impõe a sanção no caso
de consumo da bebida. Por tal motivo, para Kelsen,
poder-se-ia prescrever uma única norma estatuindo que “quem traficar bebidas alcoólicas sem permissão da competente autoridade será punido”.6
Podendo uma norma limitar o âmbito de validade de outra, esta também poderia retirar totalmente a sua validade, como as chamadas “normas
derrogatórias”, que, para Kelsen, também seriam
exemplos de normas não autônomas, porque somente teriam sentido se postas em conexão com
as normas derrogadas.
Outra hipótese de normas não autônomas na
construção kelseniana são aquelas que somente
atribuem competência para uma autoridade produzir outra norma jurídica. Tal norma que confere
competência a alguém para realizar uma conduta
criadora de normas outorga-lhe poder jurídico e,
ao mesmo tempo, estatui as premissas nas quais
serão aplicados os atos de coerção.
Exemplificando as normas não autônomas que
outorgam competência, Kelsen cita o dispositivo
da Constituição que disciplina o procedimento legislativo ou, mesmo, que autoriza o costume como
“fato produtor do direito”. Do mesmo modo, as
normas que estatuem os procedimentos administrativo e judicial conferem os meios para que as
autoridades possam criar as normas individuais,
dando aplicação ao direito.
6

62

KELSEN, Hans. Teoria pura do direito, p. 60.

Bastante elucidativo dessa hipótese é o exemplo
a seguir, colacionado da obra de Hans Kelsen:
Consideremos a situação que se nos apresenta
quando, numa determinada ordem jurídica,
o furto é proibido por lei sob pena de prisão.
Pressuposto da pena estabelecida não é de forma alguma o simples fato de que um indivíduo
cometeu um furto. O furto tem de ser averiguado, num processo ou segundo um processo
fixado pelas normas da ordem jurídica, por um
tribunal que essas normas para tal considerem
competente; ao que se seguirá a aplicação, por
este tribunal, de uma pena fixada pela lei ou
pelo direito consuetudinário, pena essa a ser
executada por um outro órgão. O tribunal é
competente para, num determinado processo,
aplicar ao furto uma pena, somente quando foi
produzida, segundo um processo constitucional, uma norma geral que liga ao furto uma
determinada pena. A norma da Constituição
que confere competência para a produção desta norma geral fixa um pressuposto ao qual
é ligada a sanção. A proposição jurídica que
descreve esta situação diz: Se os indivíduos
competentes para legislar estabeleceram uma
norma geral por força da qual quem comete o
furto deve ser punido de certa maneira, e se o
tribunal competente segundo o ordenamento
processual penal verificou, de conformidade
com um procedimento fixado pelo mesmo
ordenamento processual, que determinado
indivíduo cometeu um furto, e se este mesmo tribunal aplicou a pena legalmente fixada, então deve um certo órgão executar essa
pena. Esta formulação da proposição jurídica
descritiva do Direito mostra que as normas da
Constituição que conferem competência para
a produção das normas gerais ao regularem a
organização e o processo do órgão legislativo,
e as normas de processo penal que conferem
competência para a produção das normas individuais das decisões penais, são normas não
autônomas, pois elas apenas determinam as
condições ou pressupostos da execução das
sanções penais.7
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Em momento algum Kelsen olvidou a existência de normas que não estatuam qualquer ato de
coerção, mas, pelo contrário, reconheceu-as expressamente e afirmou que as normas meramente
interpretativas, as normas que atribuem competência, as normas que limitam ou retiram o âmbito
de validade de outras, todas elas são normas não
autônomas por estarem essencialmente ligadas a
normas autônomas que estatuam atos de coerção.
Isso porque as normas não autônomas irão somente estabelecer os pressupostos e requisitos para a
aplicação da sanção jurídica.
Cabe ressaltar, todavia, que Kelsen ainda classifica, como autônomas, as normas ditas primárias
e, como não autônomas, as chamadas secundárias.
Tendo em vista a importância dessa classificação
para a construção da teoria da norma tributária,
este tópico será tratado com vagar no item que
se segue.
1.2 NORMAS PRIMÁRIAS E NORMAS SECUNDÁRIAS
Kelsen distinguiu, ainda, as normas que prescreviam determinada conduta daquelas que estabeleciam uma sanção para o caso de realização de
comportamento oposto ao desejado pelo Ordenamento Jurídico. Na visão kelseniana, a norma que
prescreve a conduta juridicamente desejada está
essencialmente ligada à norma que impõe sanção
para o caso de seu descumprimento, pois esta já
contém negativamente aquela na sua hipótese.
Portanto, a norma estatuidora da sanção, por já
conter negativamente no seu pressuposto a norma
que prescreve a conduta desejada, seria uma norma autônoma, já que prescindiria da norma que
impõe o comportamento desejado pelo Direito.
Por estar essencialmente ligada à norma que estabelece a sanção, a norma que prescreve a conduta
desejada pelo Direito seria, para Hans Kelsen, “supérflua do ponto de vista da técnica legislativa”,8
já que seria possível a edição de uma única norma
que englobasse em seus preceitos as duas normas,
tendo a conduta vedada pela ordem jurídica como
pressuposto da sanção.
Enquanto a norma que estabelece a sanção é
autônoma, aquela que prescreve a conduta desejada é não autônoma, uma vez que esta segunda
8
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somente será considerada juridicamente prescrita
se a conduta oposta for pressuposto de uma sanção. Assim, para Kelsen, tanto a norma que prescreve uma conduta quanto aquela que estabelece
uma sanção à conduta oposta formam uma norma
dupla e complexa interligada.
Sobre o caráter duplo da norma, bastante esclarecedoras são as observações de Américo Lacombe
atinentes às formulações kelsenianas:
A norma jurídica encontra-se dividida em duas
normas separadas, em duas expressões de dever-ser. Uma visa à obtenção de determinada
conduta e a outra determina a sanção em caso
de descumprimento. Como a primeira norma
só é válida se a segunda atribuir uma sanção,
temos que a primeira é supérflua em relação
à segunda.9

À norma que prescreve a conduta juridicamente desejada, Kelsen denominou de “norma secundária”; à norma que estabelece a sanção à conduta
oposta, de primária.10
Buscando exemplificar a distinção das normas em primárias e secundárias, Kelsen cita uma
norma do Código Civil que estabelece ao credor
a obrigação de restituir a quantia objeto de empréstimo. Para ele, a disposição dessa norma, por
ser secundária, já estaria contida negativamente
no pressuposto da norma primária, que impõe ao
devedor inadimplente da obrigação a execução
civil sobre o seu patrimônio.
Lembra, ainda, Kelsen que os modernos Códigos Penais não estatuem mais normas cujo conteúdo sejam as condutas desejadas pelo Ordenamento Jurídico, mas, pelo contrário, limitam-se a
prescrever a conduta vedada pelo Direito, ligando
a essa conduta uma sanção.
9
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O jurista inglês Herbert L. A. Hart também identifica o Direito como um sistema de normas primárias e secundárias, sendo
que ele atribui outra conotação a essas normas. Para Hart, as
normas primárias seriam aquelas que impõem comportamentos, seja criando direitos ou impondo obrigações, enquanto que
as normas secundárias seriam normas de reconhecimento, à
medida que são elas que estabelecem como e por quem as regras primárias podem ser reconhecidas, formadas, extintas ou
modificadas. (Cf. HART. H. L. A. The concept of law. 2. ed. New
York: Oxford University Press, 1994, p. 79-99)
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Vejamos os exemplos colacionados pelo jurista
austríaco:
O moderno legislador do Direito não diz: 1.
“Não se deve furtar” e 2. “Se alguém furta deve
ser punido com cadeia”, ou: 1. “Deve-se pagar
um empréstimo recebido” e 2. “Se alguém não
paga um empréstimo recebido, deve ser dirigida uma execução em seu patrimônio”, mas ele
se limita, comumente, a estabelecer a norma
que liga ao furto a sanção da pena de prisão, ou
o não pagamento de um empréstimo recebido
a sanção da execução forçada.11

Assim, para Kelsen, o Direito já veda determinado comportamento, uma vez que o liga a uma
sanção, sendo por isso desnecessária a edição
de normas que prescrevam as condutas desejadas, como ocorria antigamente em relação, por
exemplo, às contidas nos Dez Mandamentos, que
estatuíam preceitos, como, “Não matarás”, “Não
furtarás”.
Por já estar a conduta prescrita contida negativamente no pressuposto da norma que impõe a
sanção, a norma que prescreve o comportamento
desejado pela Ordem Jurídica é supérflua. Com
isso, Hans Kelsen demonstrou o relevante papel da
sanção existente no ato de coação, caracterizando
o direito como uma ordem de coerção,12 tendo
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Para Hart, o direito tem um caráter mais aberto, à medida que,
para ele, a validade da norma jurídica não decorre unicamente
da sua coercitividade, mas também de uma justificação atribuída pela legitimidade da sua aceitação pela população através de
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Hart expõe a questão: The assertion that a legal system exists is
therefore a Janusfaced statement looking both towards obedience
by ordinary citizens and to the acceptance by oﬃcials of secondary
rules as critical common standards of oﬃcial behaviour. [...] But
where there is a union of primary and secondary rules, which
is, as we have argued, the most fruitful way of regarding a legal
system, the acceptance of the rules as common standards for the
group may be split oﬀ from the relatively passive matter of the
ordinary individual acquiescing in the rules by obeying them
for his part alone. (HART, H. L. A. The concept of law, p. 117).
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comportamento oficial. [...] Porém, onde existe uma conjunção
de normas primárias e secundárias, hipótese que é o modo mais
proveitoso de analisar uma ordem jurídica, a observância das

em vista que uma conduta, para ele, somente seria considerada o conteúdo de um dever jurídico
quando o comportamento oposto estivesse ligado
a uma sanção.

2 A norma jurídica e a teoria egológica de
Carlos Cossio e sua relação com as normas repressivas de direito ambiental
Assim como Hans Kelsen, Carlos Cossio13
também desdobra a norma jurídica, tornando-a
complexa ou dupla, e ainda, em consonância com
a teoria kelseniana, confere ao dever jurídico papel
de destaque. O Professor argentino, porém, dá outra estrutura à norma jurídica, conforme adverte
Felipe Peixoto Braga Netto:
Sabe-se que a teoria egológica, do jurista argentino Carlos Cossio, opõe-se à teoria pura de
Kelsen no que se refere à estrutura da norma
jurídica. Enquanto para Kelsen ela é um juízo hipotético, para Cossio ela assume a forma
de um juízo disjuntivo. Na teoria egológica, a
norma jurídica completa é composta de duas
estruturas proposicionais, a endonorma e a perinorma. A licitude estaria na endonorma, sob
a forma da possibilidade de cumprir o devido,
e a ilicitude estaria na perinorma, sob a ameaça
de sanção tendo em vista o não cumprimento
da prestação (dado A, deve-ser B, ou dado não
– B, deve ser S).14

Em vez de chamar a norma complexa de norma primária e norma secundária, prefere o mestre
portenho denominá-las, respectivamente, de perinorma e endonorma.15 A endonorma seria, grosso
modo, equiparada à norma secundária kelseniana; a perinorma guardaria certa correspondência
com a norma primária. Isso porque, na visão de
normas como modelo comum para a coletividade pode ser dissociada do ponto de vista relativamente passivo da aquiescência
do indivíduo em relação às normas, obedecendo-lhes por sua
vontade própria”.)
13
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Cossio,16 a endonorma teria como hipótese o comportamento desejado pelo direito, e a isto atrelaria
determinada conseqüência normativa, ao passo
que a perinorma teria como hipótese normativa a
não-observância do comportamento almejado pela
Ordem Jurídica, tendo como conseqüência a aplicação de uma sanção. Assim, a norma complexa
de Cossio resultaria da conjugação de dois juízos
hipotéticos, tendo cada um deles uma hipótese
e uma conseqüência própria, cujo produto seria
uma endonorma e uma perinorma ligadas disjuntivamente, formando uma norma jurídica una e
completa de caráter verdadeiramente dicotômico,
conforme se depreende da seguinte passagem da
obra do catedrático:

La norma jurídica completa, que en cuanto
concepto adecuado al objeto que menciona no
puede menos ser disyuntiva por la razón ontológica de la interferencia intersubjetiva, tiene
dos miembros, a los que proponemos llamarlos
endonorma (conceptuación de la prestación) y
perinorma (conceptuación de la sanción), no
solo para terminar con el caos de las designaciones de normas primaria y secundaria que
los diferentes autores usan con sentido opuesto,
sino para subrayar que se trata de una norma
única y no de dos normas, punto indispensable
para entender el concepto de la norma jurídica
com un jucio disyuntivo.17

ro, que seria a sanção, posto que adotamos a
aludida dicotomia das regras jurídicas e, com
isso, a norma sancionadora seria precisamente outra regra, com hipótese e conseqüência
próprias.18

E continua o Professor paulista:
Por fim, caso a sanção passasse a integrar a
estrutura lógica da norma jurídica, haveríamos
de conceber regra que tivesse uma hipótese,
uma conseqüência, outra hipótese para o descumprimento dessa conseqüência e, finalmente, outra conseqüência a que chamaríamos de
sanção. Verdadeiramente, seria algo de estrutura tão complexa que, seu estudo pormenorizado demandaria esforços incalculáveis.19

É nesse ponto que se revela um dos aspectos
mais notáveis da obra de Carlos Cossio, qual seja,
o desdobramento funcional da norma, atribuindo
a cada uma dessas formulações normativas uma
hipótese e uma conseqüência própria, de forma
que a disjunção normativa de dois juízos hipotéticos dê ensejo, respectivamente, à endonorma e
à perinorma.
Nesse ponto, as considerações do Professor
Carlos Cossio revelam-se bastante esclarecedoras
acerca da relação lógica entre endonorma e perinorma mediante um juízo disjuntivo:
Mas, em estes autores, ficou pouco claro qual
dos princípios estabelece a relação entre o juízo hipotético e o juízo que, com prestação, o
antecede: será o princípio da contradição ou o
do terceiro excluído? A teoria egológica tomou
sobre si o encargo de dar essa precisão e indicou que era o segundo destes princípios. Esta
indicação resulta da sua concepção da norma
jurídica como juízo disjuntivo. Eis porque a teoria egológica reclama que à conjugação ou se
reconheça o carácter de conceito fundamental,
uma vez que a relação existente entre prestação
e transgressão é uma relação de opostos que
se contradizem; o referido caráter permite ver

O enfoque dicotômico e disjuntivo da norma
tem o condão de, justamente, possibilitar o estudo
sistêmico do fenômeno normativo sem agregar
à hipótese e à conseqüência da norma outro elemento, qual seja, a sanção, pois uma formulação
normativa que conjugasse todos estes requisitos se
tornaria extensa demais, impedindo a compreensão holística de estágios normativos diversos.
São bastante esclarecedoras as lições de Paulo de
Barros Carvalho a respeito do caráter dicotômico
da norma e da necessidade de seu desdobramento
funcional por meio de juízos disjuntivos, verbis:
Por outro lado, afastamos desde já a possibilidade de juntar a estes dois elementos — hipótese ou suposto e conseqüência — um tercei16

COSSIO, Carlos. La teoría egológica del derecho, p. 302.

17

COSSIO, Carlos. La teoría egológica del derecho, p. 302.

18

CARVALHO, Paulo de Barros. Teoria da norma tributária. 4.
ed. São Paulo: Max Limonad, 2002, p. 50.

19

CARVALHO, Paulo de Barros. Teoria da norma tributária, p. 51.
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a relação lógica existente entre endonorma e
perinorma.20

A doutrina nacional no estudo da norma superdimensionou a hipótese da norma em detrimento de sua conseqüência ou mandamento.21
Isso porque a maioria dos aspectos ou critérios
estruturais que compõem a norma jurídica, em
especial a norma ambiental de índole repressiva,
foi alocada na sua hipótese de incidência, fato que
esvaziou substancialmente a conseqüência ou o
mandamento da norma.
Em que pese a não se olvidar a importância
da hipótese de incidência da norma, não se deve
descurar de que, na sua conseqüência, estão os
principais elementos para a identificação da relação jurídica. O doutrinador pátrio que talvez
mais bem tenha percebido isso foi Paulo de Barros
Carvalho,22 que, utilizando os ensinamentos de
Kelsen e da nomenclatura e do enfoque dicotômico e disjuntivo atribuído por Carlos Cossio à
norma jurídica, dividiu-a em endonorma e perinorma.
No que atine às normas repressivas de direito
ambiental, interessa-nos, não somente o enfoque
dado por Paulo de Barros à endonorma, mas também não descurar o que seja perinorma, que cuida das infrações e das sanções jurídicas impostas
àqueles que descumprem o mandamento imposto
nas normas ambientais.
Tanto a norma que prescreve uma conduta ambientalmente adequada quanto a que estabelece
uma sanção à conduta oposta formam uma norma
dupla e complexa interligada disjuntivamente, sendo que pela teoria egológica a perinorma guarda
certa relação com a norma primária kelseniana,
enquanto a endonorma tem certa correspondência
com a norma secundária.
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20

COSSIO, Carlos. Norma, direito e fi losofia. Boletim da Faculdade de Direito, v. XXIII, Coimbra, 1947, p. 255.

21

Cf. BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário. 3. ed. São Paulo: Lejus, 2002, ATALIBA, Geraldo. Hipótese
de incidência tributária. 5. ed. 3. tir. São Paulo: Malheiros, 1993.
FALCÃO, Amílcar de Araújo. O fato gerador da obrigação tributária. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994.

22

CARVALHO, Paulo de Barros. Teoria da norma tributária, p.
98-99.

Assim, conclui-se que no caso da norma ambiental de natureza repressiva, a sanção imposta em
caso de descumprimento dos deveres ambientais
está contida na perinorma, segundo classificação
de Cossio, ou na norma primária como formulou
Kelsen em sua obra.

Referências
BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito
tributário. 3. ed. São Paulo: Lejus, 2002.
BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. Teoria dos ilícitos
civis. Belo Horizonte: Del Rey, 2003.
CARVALHO, Paulo de Barros. Teoria da norma tributária. 4. ed. São Paulo: Max Limonad, 2002.
COSSIO, Carlos. Norma, direito e filosofia. Boletim da Faculdade de Direito, v. XXIII, Coimbra,
1947.
_______. La teoría egológica del derecho. Buenos
Aires: Editorial Losada, 1944.
KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Porto
Alegre: Fabris, 1986.
KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 2. ed. São
Paulo: Martins Fontes, 1987
LACOMBE, Américo. Obrigação tributária. 2. ed.
Florianópolis: Obra Jurídica, 1996.
LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito II. Rio de
Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, 1985.

Refugiados ambientais e a busca por reconhecimento
e proteção pelo direito internacional
Juiz federal substituto Fábio Henrique Rodrigues de Moraes Fiorenza

1 Introdução
Quando a Assembleia Geral das Nações Unidas
proclamou a Declaração Universal dos Direitos
Humanos, em 10 de dezembro de 1948, havia
apenas três anos que a perseguição e o extermínio em massa de judeus, ciganos, comunistas e
homossexuais promovidos pelo regime nazista
alemão foram conhecidos pelo mundo em toda a
sua extensão. Foi sob a inspiração desse marcante
episódio — além do fato de que não havia registros
históricos de deslocamentos forçados causados senão por perseguições ligadas à etnia, religião, nacionalidade, opiniões políticas e filiação a grupos
sociais — que o direito de asilo1 teve seus contornos definidos pelo art. 14 da referida Declaração.
Fica fácil entender, assim, por que esse instituto
visou à proteção tão-somente de pessoas vítimas
de perseguição, não contemplando as hipóteses
em que a migração, ainda que forçada, se desse
por outros motivos.
Hoje a realidade é diversa. Uma nova categoria
de migrante forçado vem merecendo uma atenção
cada vez maior da comunidade internacional, caracterizado não, como outrora, por ser vítima de
alguma espécie de perseguição, mas sim pela busca
de proteção em face de eventos relacionados ao
meio ambiente — como secas, alagamentos, desastres naturais, entre outros.

1

Embora atualmente a doutrina internacionalista já não mais
utilize as palavras asilo e refúgio como sinônimas, é certo que à
época da Declaração ainda não havia uma diferenciação precisa
desses institutos. Por isso o direito de asilo mencionado no art.
14 da Declaração Universal dos Direitos Humanos deve ser compreendido como o que hoje se entende por refúgio. Sobre as diferenças entre os institutos, veja: BARRETO, Luiz Paulo Teles F.
Das diferenças entre os institutos jurídicos do asilo e do refúgio.
Disponível em <http://www.migrante.org.br/IMDH/ControlConteudo.aspx?area=001c1b0d-181f-450a-83fb -47915ce5f2eb>.
Acesso em 31/01/2011.

Verdade que os humanos sempre migraram
por causas ambientais, geralmente em razão do
ciclo das estações ou de desastres naturais, mas
nunca tantas pessoas foram forçadas a migrar
por causas ambientais2, e nunca a ação humana
foi fator tão importante na origem de tais eventos.
Existe, inclusive, o risco de desaparecimento de
pequenos países-ilha, como Tuvalu e Maldivas,
em razão do aumento do nível das águas oceânicas
causado pelo derretimento do gelo polar, provocado, por sua vez, pelo aquecimento originado pela
emissão de gases de efeito estufa.
O número de pessoas compelidas a migrar por
causas ambientais é hoje superior a qualquer das
categorias das chamadas pessoas de interesse3considerada separadamente.
É no contexto dessa nova realidade que emerge
o debate acerca dos refugiados ambientais — termo mais difundido entre outros, como refugiados
climáticos ou migrantes ambientais. O paradigma tradicional, baseado na ideia de que o direito
de refúgio tem de estar necessariamente ligado a
perseguições, precisa ser repensado. A realidade
mudou; é preciso que o Direito Internacional a
acompanhe, sob pena de ver-se esvaziado em sua
legitimidade, uma vez que esta anda junto com
a sua capacidade de resolver os problemas mais
candentes do homem em sociedade.
2

As estimativas variam, mas estão sempre na casa dos milhões
de pessoas (Cf. in BLACK, Richard. Environmental Refugees:
Myth or Reality? Disponível em <<http://www.scribd.com/doc/
24156983/Richard-Black-Environmental-Refugees-Myth-orReality-u034>>. Visualizado em 28/01/2011). O Instituto para
o Meio Ambiente e Segurança Humana da Universidade das
Nações Unidas chega a falar em 50 milhões de migrantes ambientais em 2010. Disponível em << http://www.ehs.unu.edu/fi le/
get/3916>>. Acesso em 26/01/2011.

3

Assim denominada pelo Alto Comissariado das Nações Unidas
para Refugiados – ACNUR a categoria integrada por refugiados,
solicitantes de refúgio com caso pendente de apreciação, repatriados, apátridas e deslocados internos.
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Este trabalho insere-se exatamente no contexto dessa demanda, buscando mostrar alguns dos
aspectos básicos do debate acerca da definição do
status jurídico e da proteção dos refugiados ambientais pelo direito internacional.

2 Conceito de refugiado
O termo refugiado possui uma acepção mais
estrita e outra mais ampla na doutrina jusinternacionalista. A acepção mais estrita se extrai da
Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados, celebrada na cidade de Genebra, na Suíça, em 1951,
para quem refugiado é a pessoa
Que, em conseqüência dos acontecimentos
ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951 e temendo ser perseguida por motivos de raça,
religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se encontra fora do país de sua
nacionalidade e que não pode ou, em virtude
desse temor, não quer valer-se da proteção
desse país, ou que, se não tem nacionalidade
e se encontra fora do país no qual tinha sua
residência habitual em conseqüência de tais
acontecimentos, não pode ou, devido ao referido temor, não quer voltar a ele4.

A restrição temporal contida nesse dispositivo,
assim como a limitação geográfica contida no art.
1º, B.1, a e b, que se fundamentavam em especificidades históricas do momento da celebração
do Estatuto, foram excluídas pelo art. 1º, II, do
Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados, elaborado em 1967. Com isso, considerando ambos os
documentos internacionais, tem-se que são quatro
os elementos definidores do refugiado: a) a pessoa
desloca-se para fora do seu país de origem, b) o seu
Estado de origem deve ser incapaz de lhe proporcionar proteção ou de facilitar o seu retorno, c) tal
incapacidade decorre de uma causa inevitável que
provoca o deslocamento e d) que tal causa esteja
ligada a questões de raça, religião, nacionalidade,
grupo social ou opiniões políticas.
4
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Disponível em <http://www.acnur.org/t3/portugues/recursos/
documentos/?tx_danpdocumentdirs_pi2[mode]=1&tx_danpdocumentdirs_pi2[folder]=64>. Visualizado em 26/01/2011.

O conceito mais amplo, por sua vez, deriva de
documentos celebrados nos âmbitos regionais africano e americano.
Na África trata-se da Convenção da Organização da Unidade Africana de 1969, aplicável
aos países-membros da Organização da Unidade
Africana, que em seu art. 1º, 1, traz definição de
refugiado idêntica à contida na Convenção de Genebra, na medida em que o caracteriza com fulcro
nos mesmos elementos previstos nesta — raça, religião, nacionalidade, pertencimento a grupo social
e opiniões políticas. É o inciso 2 que, em verdade,
ao complementar o conceito válido para a Organização da Unidade Africana, inova, como se vê:
O termo refugiado aplica-se também a qualquer pessoa que, devido a uma agressão,
ocupação externa, dominação estrangeira ou
a acontecimentos que perturbem gravemente
a ordem pública numa parte ou na totalidade
do seu país de origem ou do país de que tem
nacionalidade, seja obrigada a deixar o lugar
da residência habitual para procurar refúgio
noutro lugar fora do seu país de origem ou de
nacionalidade.

Da leitura deste último dispositivo percebe-se
que ao conceito tradicional agregou-se outro elemento para se caracterizar alguém como refugiado, qual seja, a migração em virtude de agressão,
ocupação externa, dominação estrangeira ou acontecimentos que perturbem gravemente a ordem
pública numa parte ou na totalidade do país de
origem.
No âmbito regional americano, por sua vez, temse a Declaração de Cartagena sobre os Refugiados de
1984, que explicita o desejo de estender o conceito
de refugiado para compatibilizá-lo com as particularidades do momento histórico vivido pela América
Latina à época. E o faz nos seguintes termos:
(...) a definição ou o conceito de refugiado recomendável para sua utilização na região é o que,
além de conter os elementos da Convenção de
1951 e do Protocolo de 1967, considere também
como refugiados as pessoas que tenham fugido
dos seus países porque a sua vida, segurança ou
liberdade tenham sido ameaçadas pela violência
generalizada, a agressão estrangeira, os conflitos
internos, a violação maciça dos direitos huma-
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nos ou outras circunstâncias que tenham perturbado gravemente a ordem pública.

3 O refugiado ambiental – ou melhor, os
migrantes ambientais internacionais

O conceito estendido americano, como facilmente se nota, vale-se dos mesmos elementos
estabelecidos pela Convenção da Organização da
Unidade Africana, baseados, em suma, em circunstâncias relacionadas a fatores de origem interna
ou externa que perturbem gravemente a ordem
pública, colocando em risco a vida, a liberdade e
a segurança das pessoas.
É de relevo destacar que em 1989 o Comitê de
Peritos Jurídicos à Conferência Internacional sobre
Refugiados Centroamericanos (CIREFCA) elaborou o documento intitulado Princípios e Critérios
para a Proteção e Assistência dos Refugiados, Repatriados e Deslocados Centroamericanos na América
Latina, no qual foi sugerida uma interpretação do
conceito ampliado de refugiado dado pela Declaração de Cartagena. Sucede que, segundo esse documento, a expressão “outras circunstâncias que
tenham perturbado gravemente a ordem pública”
deve cobrir “o resultado de atos do homem e não
de desastres naturais”. Segue afirmando que não
se deveriam confundir os “migrantes econômicos”
com as “vítimas de desastres naturais”, sendo que
estas últimas não se qualificam como refugiados,
a não ser que ocorram “circunstâncias especiais”
intimamente ligadas à definição de refugiados5.
Há de se observar que as definições regionais
ampliadas de refugiado não excluem a definição
estabelecida pela Convenção de Genebra. Aliás,
antes pelo contrário, devem ser consideradas complementares, entendendo-se a definição contida
na Convenção de Genebra e no Protocolo como
“base jurídica apropriada para a proteção universal
dos refugiados”, entendendo-se os conceitos mais
extensos como “um instrumento técnico efetivo
para facilitar sua aplicação ampla e humanitária
em situações de fluxos maciços de refugiados”6.

Antes de tudo: entendemos mais apropriado
utilizar o termo migrantes ambientais internacionais, por denotar o aspecto meramente fático,
objetivo, do problema, diverso do que ocorre com
o termo refugiados ambientais, que já agrega ao
fenômeno uma qualificação jurídica, a qual ainda
se busca. Assim, portanto, consideramos adequado
o uso deste último termo apenas se lhe for emprestada a acepção de realidade vindoura, utópica,
reclamada para a solução do problema enfrentado.
É o que se quer, mas ainda não o que se tem. Dito
de outro modo, o termo refugiados ambientais
deve ser compreendido como a realidade que se
deve ter no horizonte de ação no que concerne à
questão dos migrantes ambientais internacionais,
sendo preferível este termo quando se quiser referir à realidade objetiva do fenômeno, desprovida
de qualquer matiz jurídica.
Feita essa breve digressão terminológica, prossigamos.
Um passo lógico em busca da proteção dos migrantes ambientais internacionais é o estabelecimento de uma definição pela qual se possa identificá-los. Uma definição que seja ampla o suficiente
para compreender todas as nuances relevantes do
problema, contemplando grupos ou pessoas que
mereçam o mesmo tratamento, sem, contudo, ser
aberta demais a ponto de abarcar pessoas em situações que, embora análogas em algum aspecto,
não requeiram cuidados da mesma natureza. Sem
um conceito adequado é impossível avançar na
resolução de qualquer problema.
Nesse diapasão, vale a pena registrar que a
primeira menção ao termo é atribuída a Lester
Brown, do Instituto Worldwatch, em artigo escrito
em 19767. Foi, todavia, Essam El-Hinnawi, pesquisador do United Nations Environment Program –
UNEP, em obra publicada no ano de 19858, quem

5

TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Direitos Humanos e
Meio-Ambiente – Paralelo dos Sistemas de Proteção Internacional. Porto Alegre: SAFE, 1993. P. 133.

6

PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2009. P. 127.

7

BROWN, Lester R. et alii. Worldwatch Paper 5#: Twenty-Two
Dimensions of the Population Problem. Disponível para download em http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=ED1282
82&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=ED128282.

8

El-Hinnawi, Essam, Environmental Refugees. Nairobi: UNEP,
1985. P. 4.
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dedicou uma análise mais profunda ao tema. Vale
conferir, portanto, como ele definiu os refugiados
ambientais:

(…) those people who have been forced to
leave their traditional habitat, temporarily or
permanently, because of a marked environmental
disruption (natural and/or triggered by
people) that jeopardized their existence and/or
seriously affected the quality of their life [sic]. By
“environmental disruption” in this definition is
meant any physical, chemical, and/or biological
changes in the ecosystem (or resource base) that
render it, temporarily or permanently, unsuitable
to support human life9.

E os dividiu em três categorias:

a) Those temporarily displaced because of an
environmental stress such as an earthquake or
cyclone;
b) Those permanently displaced because of permanent changes to their habitat, such as dams
or lakes; and
c) Those who are permanently displaced because
their original habitat can no longer provide for
their basic needs10.

Dois elementos que se evidenciam nessa classificação são a duração do deslocamento e a sua
causa. A duração foi dividida em temporária e
permanente, sendo que o deslocamento seria
temporário quando causado por algum desastre
natural, e seria permanente quando causado ou
por mudanças permanentes no habitat ou quando

9

Em tradução livre: “(...) aquelas pessoas que foram forçadas a
deixar seu habitat tradicional, temporária ou permanentemente,
em razão de uma marcante perturbação ambiental (natural e/ou
provocada por pessoas) que colocam em risco sua existência e/
ou afetam seriamente a qualidade de suas vidas. Por ‘perturbação ambiental’, nesta defi nição, entende-se quaisquer alterações
físicas, químicas ou e/ou biológicas no ecossistema (ou recurso
básico) que a torna, temporária ou permanentemente, inadequada para sustentar a vida humana”.

10
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Jacobson também usa dos mesmos critérios. Cf. JACOBSON, Jodi.
Environmental Refugees: A Yardstick of Habitability. Worldwatch
paper, nº 86, Washington, DC: Worldwatch Institute.

o habitat não pudesse mais prover as necessidades
básicas da pessoa deslocada.
Tais classificações são importantes para o
adequado tratamento do problema, mas há uma
classificação que as precede em relevância, que é
a classificação pelo local de destino dos migrantes.
Com base nisso as pessoas podem ser classificadas
em migrantes internos e migrantes internacionais.
Tal classificação é importante porque o termo refugiado poderá ser empregado apenas para esta
última espécie de migrante, eis que, como já se
viu, é preciso que a pessoa esteja fora do seu país
de origem para receber tal qualificação.
Sendo assim, apenas os migrantes internacionais podem pretender ser chamados de refugiados. E se a causa que forçou sua migração está
relacionada com questões ambientais, então aí
eles serão os migrantes ambientais internacionais.
Logo, percebe-se que, daqueles quatro elementos
caracterizadores do conceito estrito hodiernamente vigente de refugiado, apenas o último, relativo às
razões que motivaram o deslocamento, precisaria
ser redefinido para que os migrantes ambientais
internacionais pudessem ser tratados à luz do direito de refúgio.
Já os migrantes ambientais internos, por seu
turno, se alguma proteção merecem11 do Direito
Internacional — e cremos que sim, mas o assunto
desborda da proposta deste trabalho —, não há
de ser pela sua caracterização como refugiados,
certamente.
Quanto aos aspectos enfatizados por El-Hinnawi — duração e causas —, irão servir não para a
caracterização dos refugiados ambientais, mas para
a definição de quais as respostas o Direito Internacional deve dar à situação, como, por exemplo,
concessão de nacionalidade e direitos decorrentes de tal qualificação para o caso de deslocado
permanente.

11

A respeito, é de interesse ler texto disponível em <http://
www.acnur.org/t3/portugues/a-quem-ajudamos/deslocadosinternos/?L=gulnlxwoshxdx> acerca da atuação do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados – ACNUR
em relação às pessoas deslocadas internamente.
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4 A qualificação do migrante ambiental
internacional como refugiado como
medida indispensável à sua adequada
proteção
O principal foco do debate acerca dos migrantes ambientais internacionais se pauta na busca
do seu reconhecimento formal como refugiado,
com a consequente proteção que essa condição
lhes possibilitaria.
Como já foi mostrado, quando o Estatuto dos
Refugiados foi concebido o fenômeno da migração por causas ambientais não tinha o alcance
que hoje tem. As preocupações da comunidade
internacional estavam todas voltadas para a perseguição promovida por Estados opressores. A
temática ambiental, aliás, sequer fazia parte da
agenda internacional12. Logo, é natural que o Estatuto dos Refugiados, e bem assim os documentos
regionais americano e africano, não incluíssem o
deslocamento motivado por questões ambientais
como caracterizadores da condição de refugiado.
É preciso, contudo, que o direito internacional se
atualize e volte seus olhos para as novas circunstâncias que envolvem a migração forçada de seres
humanos.
De igual entre o refúgio como compreendido pelo Estatuto dos Refugiados e a questão dos
migrantes ambientais internacionais está o fato
de que em ambos os casos as migrações não são
espontâneas, mas sim motivadas pelo instinto de
autoproteção. E, também, que, ao ultrapassar as
fronteiras de seus países de origem, os migrantes
se colocam em situação vulnerável, decorrente do
não reconhecimento de sua cidadania pelo país
receptor, podendo acarretar, inclusive, sua devolução forçada ao país de origem, submetendo-o novamente aos mesmos riscos de que antes fugira.
12

Valerio Mazzuoli afirma que “o primeiro evento internacional
de peso, relativo à proteção internacional do meio ambiente,
ocorreu em Estocolmo, na Suécia, de 5 a 16 de junho de 1972,
com a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente
Humano”. Na sequência, aduz que “foi a Conferência de Estocolmo o passo efetivamente concreto de conscientização da
sociedade internacional para os problemas ambientais (...)”. Cf.
MAZZUOLI, Valerio de O. Curso de Direito Internacional Público. 3ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. P. 860.

Ubi eadem rati, ibi idem legis disposio13 — as
mesmas razões que justificam a proteção aos migrantes forçados por causas religiosas, étnicas ou
políticas estão presentes no caso dos migrantes
ambientais. Em todas essas categorias de migrantes
os seus direitos fundamentais à vida, à integridade física, à segurança e à dignidade encontram-se
ameaçados e o deslocamento é uma medida necessária para sua proteção. Essa simetria no aspecto
fático deve redundar numa simetria também no
tratamento jurídico, com fulcro no princípio da
isonomia inscrito no art. VII da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Essa relação entre o direito de refúgio e os Direitos Humanos foi notada por Flávia Piovesan, como
se percebe na seguinte passagem de sua lavra:
Há assim uma relação estreita entre a Convenção de 1951 e a Declaração Universal de 1948,
em especial seu art. 14, sendo hoje impossível
conceber o Direito Internacional dos Refugiados de maneira independente e desvinculada
do Direito Internacional dos Direitos Humanos. Esses Direitos têm em comum o objetivo
essencial de defender e garantir a dignidade e
a integridade do ser humano14.

É urgente, por tais razões, que a comunidade
internacional empreste interpretação construtiva
ao direito de refúgio para admitir entre as causas passíveis de fundamentar o reconhecimento
de um migrante como refugiado as relacionadas
às questões ambientais, para, então, estender aos
migrantes ambientais internacionais as proteções
e garantias a que hoje fazem jus os refugiados tradicionais. E, como medida adicional de proteção,
a responsabilização civil internacional quando a
perturbação ambiental tiver causas antropogênicas, questão de que cuidaremos brevemente no
capítulo seguinte.

13

“Onde há a mesma razão, há a mesma regra de direito”.

14

PIOVESAN, Flávia. Op. Cit. P. 128.
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5 Responsabilização civil internacional
pela colocação do refugiado ambiental
em tal situação
Já se mostrou que a migração ambiental pode
ser provocada por mudanças naturais no meio ambiente ou mudanças antropogênicas. Naquele caso,
não há que se falar em responsabilização de quem
quer que seja, pois se trata de fenômeno causado
por força maior. No caso de alterações provocadas
por ação humana, contudo, a responsabilização civil é uma medida absolutamente cabível, e mesmo
desejável, na medida em que serve como fator não
apenas de desestímulo para a prática danosa, mas
também para compensar os prejuízos causados
por suas condutas.
Tal responsabilização deve recair sobre os Estados, ainda que seja possível identificar a pessoa
que, dentro de suas fronteiras, tenha causado o
dano que deu causa à migração. Fundamento teórico para que assim seja não falta, presentes que
estão as mesmas razões que inspiraram a elaboração da teoria do risco administrativo, sobre a
qual consideramos desnecessário tratar por fugir
ao propósito estrito deste trabalho.
E, no caso de a responsabilidade ser de mais de
um Estado, cada um deve responder conforme o
seu grau de culpa. É o caso do aquecimento global,
por exemplo. Em tal situação, melhor seria que
fosse criado um fundo com contribuições periódicas dos Estados na medida da quantidade de gases
causadores do efeito estufa que eles emitem. Os
valores contidos em tal fundo seriam destinados à
reparação civil material e moral aos refugiados ambientais e também aos Estados receptores, a fim de
compensá-los pelas despesas que necessariamente
teriam de suportar para prover condições de vida
minimamente dignas para os refugiados.

6 Conclusão
O termo refugiados ambientais refere-se à realidade que se busca em relação ao tema dos migrantes ambientais internacionais. Com efeito,
enquanto a estes não for reconhecida a condição
de refugiados aquele termo não se mostra exato.
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Diferentemente da época em que foi proclamada a Declaração Universal dos Direitos Humanos,
em 1948, hoje a migração por causas ambientais é
um evento de dimensões dignas de merecer uma
maior atenção da comunidade internacional. Com
efeito, há estudos que indicam que o número de
migrantes ambientais já é maior do que o número de migrantes políticos, religiosos ou de outras
espécies consideradas separadamente.
O Direito Internacional dos Refugiados deve
se adequar a essa nova realidade, reconhecendo
os migrantes ambientais internacionais — e só os
internacionais, pois não pode ser refugiado o que
não ultrapassa as fronteiras do seu país de residência — como refugiados, e dando-lhes toda a
proteção e garantias relacionadas a tal status, que
são, basicamente, as mesmas de que fazem jus os
refugiados que se enquadram nos termos da Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951 e
do Protocolo de 1967.
Além disso, seria extremamente salutar se fosse
reconhecida a responsabilidade civil internacional
dos Estados quando as perturbações ambientais
causadoras das migrações fossem causadas pela
ação do homem. Uma ideia seria a criação de um
fundo financiado com contribuições periódicas
dos Estados conforme suas parcelas de responsabilidade para a causação do evento, sendo os valores
nele depositados destinados a indenizar os migrantes, material e moralmente, bem como compensar
os Estados receptores pelos custos que teriam em
manter o novo contingente de pessoas que adentraram suas fronteiras e a que devem prestações
necessárias para a manutenção de um mínimo de
dignidade existencial.
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A invasão de parte de uma flona, as frustradas tentativas de
desocupação e um questionável acordo para a diminuição dos
limites da unidade de conservação ambiental
Juiz federal substituto Flávio da Silva Andrade

No Estado de Rondônia há uma unidade de
conservação ambiental denominada Floresta Nacional do Bom Futuro, de cerca de 280.000 hectares, que passou a ser invadida e degradada em
meados da década de 90. Restaram frustradas, ao
longo dos anos, as tentativas de promover a desocupação da parte sul da Flona, de modo que, em
02/06/2009, o MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, o INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE – ICMBIO e
o ESTADO DE RONDÔNIA entenderam por bem
celebrar um Termo de Acordo em que a União,
por meio do Ministério do Meio Ambiente, assumiu a obrigação de viabilizar a desafetação e a
transferência ao Estado de Rondônia de parte da
FLONA Bom Futuro. Já o Estado de Rondônia
obrigou-se a promover a desafetação de 04 unidades de conservação estaduais, transferindo o
domínio em favor do ICMBio.
Os Ministérios Públicos Federal e Estadual
ajuizaram ação civil pública (autos de nº
2009.41.00.005003-4) pretendendo, em sede liminar, que o Poder Judiciário Federal suspendesse
tal acordo, por reputá-lo contrário aos princípios
constitucionais e à legislação ambiental pátria, impedindo-se os réus de praticarem quaisquer atos
que importem na sua efetivação. Com o propósito
de induzir à reflexão e ao debate, transcrevo abaixo
a decisão que proferi:
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA ajuizaram a presente AÇÃO CIVIL
PÚBLICA AMBIENTAL em face da UNIÃO,
INSTITUTO CHICO MENDES DE BIODIVERSIDADE (ICMBIO) e ESTADO DE RONDÔNIA, objetivando, em sede liminar, seja
determinada a suspensão do “Termo de Acordo celebrado, em 02.06.2009, entre a União,
através do Ministério do Meio Ambiente, o

ICMBio e o Estado de Rondônia, a fim de que
estes se abstenham de praticar quaisquer atos
que importem na sua efetivação, até o julgamento final da presente ação, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00”. Afirmam, em resumo, que, “a partir de 1996, a Floresta Nacional
do Bom Futuro passou a ser invadida por posseiros. No início, os ocupantes eram, predominantemente, pequenos agricultores provenientes de uma frente de colonização formada em
Buritis, a 330 Km de Porto Velho, bem como
do município de Alto Paraíso. (...) Entre os
anos de 2000 e 2001, a invasão acentuou-se. Os
invasores aproveitaram-se das debilidades do
poder público, tais como a fragilidade dos órgãos ambientais (falta de recursos e de pessoal),
legislação e justiça frágil (impunidade, penas
brandas, lentidão), interesses políticos particulares (fins eleitoreiros, ingerências nos órgãos
ambientais) e falta de fiscalização ostensiva
para ocupar indiscriminadamente a área”. Narram que, ainda no ano de 2000, diante do cenário acima, o IBAMA ajuizou uma ação civil
pública (autos nº 2000.41.00.000775-9) contra
a Associação dos Pequenos e Médios Produtores Rurais do Rio Pardo (APMPRURJNP) e
Outros, com o objetivo de paralisar as atividades de degradação naquela unidade de conservação federal. Afirmam que, “em maio de 2003
foi deferida liminar, determinando-se a desocupação da Floresta Nacional do Bom Futuro,
no prazo de 30 dias. (...) Diante da dificuldade
de imediata desocupação, do impacto social da
medida e em atenção ao princípio da razoabilidade, o MM. Juiz determinou ao IBAMA, em
26.09.2003, a apresentação de um plano de
desocupação da área, visando garantir a integridade física dos ocupantes da área. Após
tentativas de acordo frustradas, o IBAMA ela-
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borou o Plano de Desocupação que, por uma
série de motivos, não foi efetivado”. Dizem
que, “tendo em vista a incontrolável e crescente ocupação e degradação ambiental na Floresta do Bom Futuro e em outras áreas de preservação federal e estadual, os Ministérios
Públicos Federal e Estadual propuseram, em
maio de 2004, outra ação civil pública (autos
nº 2004.41.00.001887-3), com pedido liminar,
em desfavor do INCRA, IBAMA, Estado de
Rondônia, Município de Porto Velho, Município de Nova Momoré e Município de Buritis”. Objetivou-se provimento judicial liminar
que ordenasse a imediata abstenção ou suspensão de quaisquer atos ou atividades capazes de
causar danos ambientais à unidade de conservação federal. Dentre outros pleitos, requereuse, no julgamento de mérito, a condenação dos
réus a promoverem a desintrusão dos invasores das localidades conhecidas como União
Bandeirantes, Jacinépolis, Rio Pardo e da zona
2.1 contígua à RESEX Jaci-Paraná, devendo o
INCRA encontrar nova área para as pessoas
que atenderem aos requisitos do Programa
Nacional de Reforma Agrária. No mês de agosto de 2004, após a manifestação dos demandados, a Justiça Federal em Rondônia, deferiu
parcialmente a liminar requestada. Asseveram
que, “passados mais de quatro anos do deferimento dessa última liminar, nos autos da ação
civil pública nº 2009.41.000775-9, o MM. Juiz
Federal, confirmando a vigência da liminar
deferida no ano de 2003, determinou ao IDARON a suspensão de toda e qualquer movimentação de rebanho bovino de produtores
dentro da Floresta Nacional do Bom Futuro”.
Ressaltam que, “após inúmeras tentativas frustradas de se dar pleno cumprimento às referidas decisões judiciais, foi elaborado, em abril
de 2009, novo Plano de Desocupação e Recuperação Ambiental da Floresta Nacional do
Bom Futuro pelo Ministério do Meio Ambiente, ICMBio, IBAMA, INCRA e Estado de Rondônia. Foram previstas cinco metas no referido plano: reduzir a zero o índice de desmatamento em toda a área da Flona; impedir a
retirada de madeira; notificar os proprietários
de gado a retirarem seus rebanhos, no prazo

de 180 dias; identificar cerca de 1.500 ocupantes da área; e realocar os ocupantes que possuem perfil de beneficiários da Reforma Agrária. A fim de dar efetividade ao ‘Plano de
desocupação’ e, consequentemente, cumprir
as decisões judiciais, foi montada operação
conjunta do Ministério do Meio Ambiente,
IBAMA, Instituto Chico Mendes (ICMBio),
INCRA, Exército, Polícia Federal, ABIN, SIPAM, FUNAI, Força Nacional de Segurança,
Serviço Florestal Brasileiro, Polícia Militar e
Polícia Civil, que iniciou os trabalhos no dia
15/05/2009, contando com a ação de quase 400
pessoas. A primeira etapa da operação consiste na retirada do gado de dentro da Floresta do
Bom Futuro e tem como estratégia a criação
de quatro bases principais e dez secundárias,
que permitirão o controle de toda a movimentação de entrada e saída da Flona, além da instalação de terminais de comunicação via satélite (antenas VSAT) e de maletas RDSS
(radioposição/GPS/mensagem de texto), que
auxiliarão nas missões de campo”. Noticiam
que, entretanto, “dezoito dias após o início dos
trabalhos da maior operação ambiental já realizada em Rondônia, a UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE,
o INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE – ICMBIO e o ESTADO DE RONDÔNIA celebraram
Termo de Acordo, em que a União se comprometeu a desafetar a área compreendida pela
Floresta Nacional de Bom Futuro, no total de
272.898 hectares, objeto de discussão nas referidas ações civis públicas, para os seguintes
fins: a) Criação de uma Área de Proteção Ambiental, sob a administração do Estado de Rondônia, num total aproximado de 70.000 ha; b)
Criação de uma Floresta Estadual, sob administração do Estado de Rondônia, num total
aproximado de 70.000 ha; c) Criação de Unidade de Conservação Federal, de proteção integral, sob administração do Instituto Chico
Mendes, num total aproximado de 132.898
há”. A UNIÃO comprometeu-se, ainda, a adotar as providências necessárias para transferir
para o Estado de Rondônia as terras referidas
nas letras “a” e “b”, onde serão criadas as
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Unidades de Conservação Estadual. Em contrapartida, o Estado de Rondônia comprometeu-se a promover “a desafetação nas Unidades
de Conservação Estadual denominadas Floresta Estadual Rio Vermelho A e B, Estação Ecológica Serra dos Três Irmãos e Estação Ecológica Mujica Nava, num total aproximado de
180.000 há”, bem como “a transferir para o
Instituto Chico Mendes o domínio das terras
estaduais compreendidas nas áreas desafetadas
para fins de criação de Unidade de Conservação de Proteção Integral”. Entendem que “tal
acordo foi firmado de forma a compatibilizar
os interesses de ambas as partes, quais sejam:
o do Governo Federal, de agilizar as obras da
Usina Hidrelétrica de Jirau, pois o Governo
Estadual estaria colocando óbices ao licenciamento ambiental desta, tendo em vista o impacto ambiental e social que seria causado pela
inundação de 400 a 1.000 hectares da Floresta
Estadual de Rendimento Sustentado (FERS)
Rio Vemelho A, e o do Estado de Rondônia,
de promover a regularização fundiária de invasores da Floresta do Bom Futuro”. Ponderam que, “inobstante a tentativa do Governo
Estadual de querer resolver o impasse sócio
ambiental estabelecido na Floresta Nacional
do Bom Futuro, a concretização de tal acordo
implicará danos irreversíveis à Floresta Nacional do Bom Futuro, além de estimular a invasão de outras unidades de conservação desabitadas, por madeireiros e grileiros, o que
acarretará danos a todo o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação da Natureza”. Sustentam que “a proposta de transformação de
70.000 hectares da Floresta do Bom Futuro em
Área de Proteção Ambiental – APA afronta o
art. 225, parágrafo 1º, III, da CF/88”. Destacam
que “a figura da APA, que está prevista no art.
15 da Lei do SNUC, permite a titulação de propriedades privadas e a utilização intensiva de
recursos naturais que são incompatíveis com
a manutenção da cobertura florestal, atributo
que justificou a criação da Flona”. Lembram
que “essa tentativa do Estado de Rondônia de
legitimar a ocupação da Floresta Nacional do
Bom Futuro é antiga tendo, inclusive, sido objeto do Projeto de Lei nº 2.776/2000 perante o
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Congresso Nacional, que se encontra arquivado desde 31.01.2007”. Realçam que “a criação
de unidades de conservação pode ser realizada
por força de qualquer ato administrativo (entre eles, Decreto), porém a sua alteração, supressão, desafetação ou redução de limites
somente poderá ocorrer por força de lei”. Salientam que o acordo combatido implica descumprimento da liminar proferida na ação
civil pública nº 2000.41.00.000755-9, que determinou a desocupação da Floresta, de modo
que a pretensão dos réus se revela “intolerável,
pois, além de implicar desrespeito ao Poder
Judiciário, fere o Princípio Constitucional da
Independência dos Poderes, previsto no art. 2º
da CF/88 e inerente ao Regime Democrático e
ao Estado de Direito”. Dizem que é manifesta
a falta de governança fundiária-ambiental por
parte do Estado de Rondônia, existindo várias
unidades de conservação invadidas. Entendem
que a concretização do acordo celebrado “é
mera estratégia para legalizar as fazendas pecuárias dos invasores, que possivelmente continuarão destruindo o patrimônio ambiental,
em verdadeira afronta ao previsto no art. 225,
§ 1º, III, da CF/88, que veda qualquer utilização
que comprometa a integridade dos atributos
que justificaram a proteção de determinada
unidade de conservação”. Acrescem que o
acordo guerreado viola o princípio da razoabilidade, pois “a União comprometeu-se a
passar ao Estado de Rondônia 140.000 hectares
de uma Floresta Nacional, o que equivale a
mais de 230 vezes à área máxima prevista para
o alagamento da unidade de conservação estadual”. Também viola o princípio da proporcionalidade porque teve como “único fim a
regularização da invasão desordenada daquela área, pretensão antiga e notoriamente conhecida, e para o Governo Federal, a troca
representou o andamento das obras” do PAC.
Concluem dizendo que se trata de “troca política e não técnica, que não acarreta benefício
algum ao meio ambiente. É, também, desproporcional porque impõe ao Sistema de Unidade de Conservação ônus desnecessário e insuportável, pois o impacto ambiental do
alagamento de 600 hectares de floresta estadual
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pode e deve ser compensado de outras formas
que não a desafetação da Floresta do Bom Futuro”. Inicial instruída com os documentos de
fls. 45/488. Às fls. 491, foi determinada a manifestação dos requeridos para se pronunciarem acerca do pleito liminar (art. 2º da Lei nº
8.437/92). O ICMBio apresentou manifestação
às fls. 492/500. Diz que “salta aos olhos o objetivo buscado no Termo de Acordo de solucionar conflitos sócio-ambientais na região da
Flona do Bom Futuro. São compromissos de
direcionar as políticas públicas dos entes
federados União e Estado de Rondônia de,
sempre com obediência aos princípios constitucionais e legais, atuar de forma compromissada na defesa do interesse ambiental e social.
A existência de um Estado Democrático de
Direito Ambiental não afasta a existência também de um Estado Democrático Social de Direito. Embora sugira a peça exordial, em nenhum momento do acordo se considera
desafetada qualquer unidade de conservação,
pois, obviamente, tal ato somente se efetivará
pelos meios legais, que, como é sabido, em face
das disposições do art. 225, § 1º, inciso III, da
Constituição Federal, somente se dar por meio
de lei específica. Constata-se desta cláusula que
não houve por parte dos signatários do Termo
de desafetação conforme pretende fazer crer o
Ministério Público, mas tratativas no sentido
de se construir a lei que, aí sim, poderá desafetar as áreas e tentar pôr fim ao conflito existente na região”. Lembra que, por meio da
Portaria nº 232, de 15/07/2009, o Ministério
do Meio Ambiente, criou um Grupo de Trabalho para estudar o assunto e apresentar uma
proposta legislativa, de modo que “a eventual
concessão da liminar para suspender a implantação dos objetivos constantes do Termo de
Acordo implicaria em óbice à atribuição da
União em legislar sobre direito ambiental, ferindo o Estado Democrático de Direito, a tripartição de poderes e o pacto federativo, constantes dos artigos 1º e 2º, da Constituição
Federal”. Realça que “não há falar em descumprimento das decisões proferidas nos autos das
ações civis públicas nºs 2000.41.00.000775-9 e
2004.41.00.001887-3 e, consequentemente, em

desrespeito a ordem do Poder Judiciário. Conforme se extrai dos elementos trazidos pelos
próprios autores, das liminares concedidas não
consta nenhuma restrição ao poder público de
apresentar projetos de lei ao Poder Legislativo,
mas sim dispõe no sentido de conter a ocupação desordenada da Floresta Nacional do Bom
Futuro, o que está sendo fielmente buscado
pelos órgãos ambientais envolvidos e pela
União”. Refuta a alegação de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
asseverando que “a proposta visa a buscar solução legislativa para o conflito que, conforme
pode se constatar da inicial, não é tão simples
como pretendem fazer crer os Autores. Estão
sendo empregados todos os meios possíveis
para se preservar o meio ambiente, bem comum do povo, mas não há como se desvencilhar da realidade fática, já que há uma grande
infraestrutura estabelecida ilegalmente na
FLONA, tendo sido ocupada sua porção sul,
não se caracterizando mais como bioma floresta”. Por derradeiro, aduz que não faz sentido a suspensão do Termo de Acordo, já que “a
própria Constituição Federal assegura ao Presidente da República a iniciativa geral de processo legislativo, além da privativa nas matérias
elencadas no artigo 61, parágrafo primeiro, da
CRFB/88”. Pondera que há, na verdade,
periculum in mora inverso, pois a suspensão
do acordo “importará na possibilidade de uma
convulsão social com risco de morte de centenas de cidadãos envolvidos na problemática
da Flona Bom Futuro”. Juntou cópia da Nota
Técnica do Grupo de Trabalho Flona Bom
Futuro (fls. 507/509) e da Nota Informativa nº
19/2009/CGAJ/CONJUR/MMA (fls. 512/517).
Na petição de fls. 510, informou que a Procuradoria-Geral Federal detém a representação
judicial tanto do ICMBio quanto do IBAMA.
A UNIÃO manifestou-se acerca do pedido
liminar às fls. 530/536. Afirma que o acordo
guerreado não trata de trocas entre Governos
Federal ou Estadual, nem de atos capazes de
efetivar a desafetação ou redefinição dos limites da Flona Bom Futuro ou de Unidades de
Conservação Estaduais. Diz que o acordo “visa
à elaboração de estudos, promoção de propos77
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tas e adoção de providências relacionadas à
formulação de instrumentos e de medidas legais
necessárias à solução dos conflitos na FLONA
Bom Futuro”. Argumenta que a motivação
trazida nos atos combatidos “por si só demonstra a necessidade e a adequação dos atos do
Executivo Federal junto ao Executivo Estadual, visando à realização de estudos que busquem soluções para o impasse sócio-ambiental
na FLONA Bom Futuro; logo, não há falar-se
em ofensa à razoabilidade ou à proporcionalidade”. Sustenta que o Poder Executivo Federal
“não tem medido esforços no atendimento às
ordens judiciais vigentes, na contenção das
ocupações irregulares e no encaminhamento
das soluções, inclusive, com a presença da Força Nacional de Segurança na FLONA Bom
Futuro e a deflagração da Operação Terra
Nova, conforme descrito na Nota Técnica anexa”. Entende que a pretensão ministerial constitui-se em ofensa ao Princípio Constitucional
da Separação dos Poderes, salientando que o
projeto de lei a ser encaminhado ao Congresso
Nacional pode, ou não, ser aprovado, não cabendo ao Poder Judiciário impedir a elaboração de projetos de lei relacionados à desafetação ou redefinição de limites de Unidades de
Conservação. Na esteira da manifestação do
ICMBio, acredita haver periculum in mora inverso. O ESTADO DE RONDÔNIA não se
pronunciou sobre o pleito liminar, apesar de
regularmente intimado (fl. 548). Na decisão de
fls. 550/557, o Juízo da 2ª Vara Federal reconheceu ser manifesta a conexão desta ação com
as ações civis públicas de nº 2000.41.00.0007759 e 2004.41.00.001887-3, em trâmite nesta 1ª
Vara, pelo que, em razão da situação de prevenção, determinou a remessa dos autos a este
Juízo. À fl. 562, foi proferido despacho determinando a expedição de ofício à MinistraChefe da Casa Civil, da Presidência da República, em Brasília/DF, solicitando informar, no
prazo de 10 (dez) dias, se o Poder Executivo
Federal pretende mesmo adotar providências
para desafetar (ou reduzir limites) ou permutar parte da Unidade de Conservação Federal
Floresta Nacional Bom Futura, localizada neste Estado de Rondônia, conforme cogitado no
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Termo de Acordo de fls. 46/50, apesar dos óbices e questionamentos apontados pelos Ministérios Públicos Federal e Estadual nesta ação
civil pública. Também foi determinado ao INCRA que, no prazo de 05 dias, esclarecesse
sobre a localização e situação dominial das
unidades de conservação estaduais referidas
na inicial. O INCRA, à fl. 567, manifestou-se
dizendo que “solicitou ao Serviço de Cartografia desta autarquia informações sobre a localização e situação dominial das Unidades de
Conservação Estaduais citadas na exordial,
contudo, o referido setor respondeu que não
encontrou peças técnicas sobre as mesmas”,
informando ainda que os dados poderão ser
obtidos junto à SEDAM. Apesar de o ofício ter
sido encaminhado à Casa Civil, a Consultoria
Jurídica do Ministério do Meio Ambiente ofereceu resposta às fls. 570, instruída com os
documentos de fls. 571/592, onde consta inclusive a minuta do Projeto de Lei, o qual foi
encaminhado ao Presidente da República e
depois será remetido ao Congresso Nacional.
É o relatório. Decido. Registre-se que esta decisão está sendo proferida com atraso porque
o magistrado signatário, além de ter gozado
férias, teve de garantir prioridade aos processos
da chamada “Meta 2” e também aos feitos indicados na lista da correição realizada no ano
passado. De início, é oportuno destacar que “a
resolução de conflitos ambientais tem se mostrado difícil, devido principalmente à complexidade de ligações entre questões econômicas,
políticas e sociais; incertezas científicas e soluções que requerem a participação de diferentes
setores da sociedade, que devem buscar o consenso e o cumprimento de obrigações1.” Os
autores narraram de forma bastante precisa o
histórico de invasões da Floresta Nacional do
Bom Futuro, localizada neste Estado de Rondônia. Demonstraram o esforço que realizaram
ao longo dos últimos anos para tentar fazer
cessar as invasões e as atividades danosas ao
1

De Mio, Geusa Paganini; Ferreira Filho, Edward; Campos, José
Roberto. O Inquérito Civil e o Termo de Ajustamento de Conduta para Resolução de Confl itos Ambientais. Revista de Direito
Ambiental nº 39. Jul/Set. 2005.
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meio ambiente no interior da referida unidade
de conservação federal. Com efeito, tais invasões são marcadas pela ilegalidade e abusividade, pois não se pode conceber atividades de
pecuária e agricultura no interior de unidade
de conservação ambiental. O caso dos autos
bem evidencia a falta de estratégia e de ações
do governo brasileiro para garantir a proteção
das florestas nacionais. Até pouco tempo, e em
Rondônia pouco mudou, era patente a omissão
ou a falta de estrutura das polícias e dos órgãos
ambientais incumbidos de fiscalizar/proteger
de modo efetivo o meio ambiente, sobretudo
as unidades de conservação. Parece que tal
triste quadro tende a se alterar se vier a ser
concretizado o chamado “Plano Amazônia
Sustentável”, que levou à criação do ICMBio,
ao programa de regularização fundiária na
Amazônia Legal (com o cadastramento e georreferenciamento das propriedades), ao
aumento da fiscalização por imagens de satélite e à criação de certificados de origem para
produtos florestais (selo verde). O cenário poderá se transformar se houve o fortalecimento
do IBAMA, do ICMBio e dos órgãos estaduais
de proteção ao meio ambiente. Deve-se aumentar o número de agentes de fiscalização
ambiental na Região Amazônica, onde se concentra o maior patrimônio natural da nação,
havendo de se melhorar as condições operacionais para que possam exercer com mais
eficiência e presteza o poder de polícia ambiental. Sabe-se da imensidão das áreas de proteção
ambiental na Amazônia brasileira, mas são
necessários esforços concretos e contundentes,
na linha das ações da chamada “Operação Arco
Verde”, para se coibir a devastação da natureza. Infelizmente, isso não ocorreu quando surgiram os primeiros focos de invasão na Floresta Nacional do Bom Futuro. Houve inércia ou
omissão dos órgãos de fiscalização e das polícias. Também falharam os Ministérios Públicos
e o Poder Judiciário Federal, que não adotaram
medidas mais enérgicas para garantir a desocupação da parte sul da FLONA assim que os
fatos foram trazidos a seu conhecimento e à
esfera judicial, ainda quando as invasões estavam no início. Se no mês de maio do ano 2003

a Justiça Federal deferiu uma liminar (mantida
pelo Tribunal) para que a área fosse desocupada, tal desintrusão deveria ter sido concretizada, mesmo que fosse necessário, além das Polícias Federal e Militar, o apoio do Exército
Brasileiro e da Força de Segurança Nacional.
Entretanto, isso não aconteceu. Apesar de algum esforço da Superintendência do IBAMA
em Rondônia, a verdade é que não teve condições operacionais de cumprir tão grande e
espinhosa tarefa. A par de novas invasões, os
que eram retirados depois retornavam para a
área. Assim, os anos se passaram, as invasões
se intensificaram e hoje, como constam da motivação do acordo guerreado e das peças técnicas trazidas pelos demandados (vide fls.
507/509 e fls. 573/577), no interior da FLONA
Bom Futuro existe uma vila com 3.000 a 4.000
moradores, havendo 06 escolas instaladas, várias igrejas, hotel, restaurante, posto de saúde,
comércio (fornecimento de combustível, gêneros alimentícios, produtos agropecuários e
de uso geral), etc., além de áreas onde foram
plantadas lavouras e iniciadas atividades de
pecuária. Em abril de 2009, o Ministério do
Meio Ambiente, ICMBio, IBAMA, INCRA e
Estado de Rondônia elaboraram um novo Plano de Desocupação e Recuperação Ambiental
da Floresta Nacional do Bom Futuro (fls.
131/191), com o propósito de: reduzir a zero o
índice de desmatamento em toda a área da
Flona; impedir a retirada de madeira; notificar
os proprietários de gado a retirarem seus rebanhos, no prazo de 180 dias; identificar cerca de
1.500 ocupantes da área; e realocar os ocupantes que possuem perfil de beneficiários da
Reforma Agrária. Como disseram os autores,
a fim de dar efetividade ao “plano de desocupação” e, consequentemente, cumprir as decisões judiciais, foi montada uma operação conjunta do Ministério do Meio Ambiente,
IBAMA, Instituto Chico Mendes (ICMBio),
INCRA, Exército, Polícia Federal, ABIN, SIPAM, FUNAI, Força Nacional de Segurança,
Serviço Florestal Brasileiro, Polícia Militar e
Polícia Civil, que iniciou os trabalhos no dia
15/05/2009, contando com a ação de quase 400
pessoas. Tal operação foi denominada “Ope79
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ração Terra Nova”. No relatório de fls. 573/577
consta que “na primeira fase da operação, foram aplicadas diversas multas, o que levou a
um acirramento dos ânimos, com claros riscos
de ações violentas e armadas, e o aproveitamento do contexto político e econômico por
parte de lideranças locais para envolver no
conflito as obras das usinas hidrelétricas do rio
Madeira. Houve a ocupação do canteiro de
obras da usina Jirau, como forma de fazer pressão por uma solução para os conflitos sócioambientais da FNBF. Uma carta de intenções
assinada em junho de 2009 pelo Estado de
Rondônia, MMA e ICMBio teve o intuito de
apaziguar os ânimos dentro desse quadro de
impasse e de conflagração”. Foi nesse contexto de ilegalidade, medo e disputa na região que,
em 02/06/2009, a União (por intermédio do
Ministério do Meio Ambiente), o ICMBio (por
meio de seu Presidente) e o Estado de Rondônia (por seu Governador) celebraram o Termo
de Acordo combatido pelos autores. A União,
por meio do Ministério do Meio Ambiente,
assumiu a obrigação de viabilizar a desafetação
e a transferência ao Estado de Rondônia de
parte da FLONA Bom Futuro. Já o Estado de
Rondônia obrigou-se a promover a desafetação
de 04 unidades de conservação estaduais,
transferindo o domínio em favor do ICMBio.
Nesta ação, os Ministérios Públicos Federal e
Estadual pretendem que o Poder Judiciário
Federal suspenda tal acordo, ficando os entes
públicos demandados impedidos de praticar
quaisquer atos que importem na sua efetivação.
Compreende-se a posição dos autores, que não
aceitam a ocupação irregular da FLONA, em
total contrariedade ao direito, lembrando que
vigora uma ordem judicial para desintrusão da
unidade de conservação. Entretanto, como
destacado pela Procuradoria-Geral Federal
(falando em nome do ICMBio e do IBAMA) e
pela União, a celebração do acordo e a constituição do grupo de trabalho tem o propósito
de estudar e buscar alternativas para o crítico
impasse envolvendo a ilegal ocupação da FLONA Bom Futuro. Assiste razão aos demandados quando alegam que a concessão da liminar
afrontaria o princípio constitucional da tripar80

tição dos poderes e o pacto federativo, isso
porque a União e o Estado de Rondônia ficariam impedidos de levar adiante as providências para desafetar (ou reduzir limites) das
unidades de conservação referidas no acordo.
Não vejo espaço para se proibir os Poderes
Executivos (Federal e Estadual) de apresentarem projetos de lei, ou seja, não se revestiria
de juridicidade uma ordem judicial que os impedisse de exercitar a faculdade constitucional
da inicialidade legislativa. Não tem sentido
proibir a União e o Estado-Membro de exercer
a função de iniciativa da lei se, por outro lado,
os parlamentares a qualquer momento podem
apresentar projetos de lei que, com os mesmos
fundamentos, visem à desafetação ou redução
dos limites de unidades de conservação federal
ou estadual. Ainda que se mostrem densos os
fundamentos apontados pelos demandantes,
não parece em harmonia com o Texto Constitucional (art. 225, § 1º, III, da CF/88) a posição de afastar do Poder Legislativo a apreciação
de tais projetos de lei. Não há dúvida de que a
desafetação ou a redução de limites de uma
unidade de conservação ambiental por conta
de invasões e ocupações ilegais representa uma
derrota na defesa/proteção do meio ambiente.
Mas, no contexto, a solução encontrada — se
não é a melhor — procura conciliar os interesses em tensão. É claro que numa situação de
conflito de princípios constitucionais, como
sói ocorrer na hipótese, a mensuração dos fatos
e dos critérios de solução varia conforme o
ponto de vista de cada um. A meu ver, o balanceamento de interesses feito pelos requeridos, retratado no acordo, não parece merecer
censura do Poder Judiciário neste momento,
mesmo porque o projeto de lei ainda não foi
remetido para apreciação pelo Parlamento
Brasileiro. É verdade que do regramento previsto no art. 225 da Constituição Federal se
extrai o princípio da proibição do retrocesso
ecológico2, estando a ele vinculado o próprio
legislador e todos os órgãos estatais, em senti2

Esse princípio estabelece que, na proteção ao meio ambiente, não
se deve admitir o recuo para níveis de proteção inferiores aos anteriormente consagrados.
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do amplo. Entretanto, resta claro, no caso dos
autos, que houve falhas na tutela do meio ambiente, de maneira que, no atual estágio de
antropização das áreas invadidas, não vislumbro peso suficiente nos argumentos dos autores para desprezar a solução construída pela
União (Ministério do Meio Ambiente e ICMBio) e pelo Estado de Rondônia com o fito de
resolver o impasse. Tal solução é considerada
questionável pelos servidores que atuam na
linha de frente do ICMBio e do IBAMA, mas
é aquela que foi encontrada pela administração
superior de tais instituições de proteção ambiental, havendo de se respeitar o juízo de conveniência e oportunidade das autoridades que
dirigem o Ministério do Meio Ambiente e o
Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. O
encaminhamento de projeto de lei pela Presidência da República e a análise do tema pelo
Congresso Nacional revelam-se caminhos naturais na busca da solução de um problema que
saiu da órbita jurídica em função de suas dimensões sociais, políticas e econômicas. Lamenta-se que a solução encontrada signifique,
de algum modo, violação do princípio da proibição do retrocesso ecológico. Todavia, a proposta legislativa toma em consideração a alteração das circunstâncias de fato. Nessa esteira,
nesse primeiro exame, entendo haver exagero
na sustentação de que o termo de acordo fere
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A avença, como se vê do projeto de
lei às fls. 588/589, prevê também a ampliação
do Parque Nacional Mapinguari (que é uma
unidade de proteção integral), localizado no
Estado do Amazonas, que passará a incluir em
seus limites a área de cerca de 180.900 ha, localizada no Município de Porto Velho, Estado
de Rondônia. Se a União está assumindo algum
ônus, isso decorre de sua própria inércia no
que diz com a forma com que vinha tratando
as questões ambientais e agrárias na Região
Norte. O impacto negativo do acordo, alegado
pelos Ministérios Públicos, já que reduzir os
limites de uma FLONA por força de invasões
é perigoso, deverá ser arcado pelo poder público federal, que demorou a colocar em ação
um plano de desenvolvimento sustentável para

a Amazônia. A falta de condições operacionais
dos órgãos de fiscalização ambiental, a demora para a efetivação da regularização fundiária
na Amazônia Legal, o descaso com a Reforma
Agrária e a existência de uma legislação ambiental (criminal) branda são fatores que concorreram para a ocupação parcial da FLONA
Bom Futuro. A redução dos limites da unidade de conservação, ainda que implicitamente,
vai acabar por chancelar casos de desrespeito
à ordem jurídica. Entrementes, é preciso buscar resolver o problema para o futuro. É fato
que uma decisão judicial determinando a desocupação restou descumprida por muitos
anos. Embora isso esteja em descompasso com
o Estado de Direito, acredito não ser o caso de
agora frear a solução de consenso buscada pelos demandados. É preciso buscar uma alternativa, já que um comando judicial frio e inexorável não resolverá o impasse, sem contar a
demora por conta da possibilidade de interposição de recursos. Enfim, o decurso de tantos
anos e a assinatura do termo de acordo transformou o contexto, sendo mais adequado que
os órgãos de proteção ambiental se orientem
na linha da nova moldura fática. Não se pode
esquecer que a complexidade das questões ambientais e sua estreita relação com as políticas
de desenvolvimento econômico e social demonstram a importância da busca por novos
caminhos para se solucionar os problemas. É
que instrumentos legais restritos, focados em
padrões técnicos e em teorias de responsabilidade, não têm se mostrado suficientes para se
resolver conflitos como o retratado nestes
autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela. Citem-se.
Publique-se e intimem-se. Traslade-se cópia
desta decisão para os autos de nº
2000.41.00.000775-9 e 2004.41.00.001887-3.

Essa decisão evidencia os efeitos danosos causados pela mora ou inação dos poderes públicos,
do qual o Poder Judiciário é um componente, e
também demonstra a complexidade dos problemas
ambientais da Amazônia. Não houve interposição
de recursos. Em 11 de junho de 2010, o Congresso
Nacional aprovou a Lei nº 12.249, que, no seu art.
81
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113, reduziu a área da Floresta Nacional do Bom
Futuro de 280.000 hectares para 97.357 hectares.
É inegável que a redução de limites de uma
unidade de conservação ambiental por conta de
ocupações ilegais representa uma derrota na defesa/
proteção do meio ambiente, estando na contramão
do princípio da proibição do retrocesso ecológico.
Mas, como dito, no contexto do caso, a solução encontrada procurou conciliar os interesses em tensão, atentando para as dimensões polícias, sociais
e econômicas do conflito, respeitando os campos
de ação dos demais poderes republicanos.
Nessa esteira, estudando casos emblemáticos ocorridos no Estado do Pará, RAIMUNDO
RODRIGUES SANTANA3, com pertinência, fez o
seguinte alerta: “(...) o desafio de conferir eficácia
plena às regras de proteção ambiental transcende
o círculo jurisdicional, vez que uma empreitada
dessa envergadura conclama a atuação de muitos
agentes políticos e interlocutores sociais. A questão
ambiental, por conter um feixe de interesses variados, convoca para o debate — e mais que isso, para
as práxis cotidiana — governos, empresas, organismos de composição híbrida (como conselhos
institucionais), ONGs etc. (....) É tempo de edificar
um tempo-espaço jurisdicional no qual a Jurisdição
atue ativamente como Poder Público, dialogando
com a sociedade e contribuindo para pacificar ou
ajustar impasses, como, por exemplo, entre desenvolvimento x sustentabilidade ambiental”.
Enfim, pela análise do provimento judicial
acima, resta claro que se deve combater a inércia
dos órgãos ambientais, os quais devem dotados
de recursos humanos e materiais que lhes permitam fazer uma concreta e eficiente fiscalização
tendente a proteger o meio ambiente. Por sua vez,
o Estado-Juiz não pode agir de modo que a tutela
dos recursos naturais se torne inócua por conta
dos embaraços enfrentados no trâmite dos processos. O Poder Judiciário, sem diminuir ou limitar
a atuação dos demais poderes, deve assumir uma
posição proativa nos feitos que envolvem temas
socioambientais, buscando soluções mais rápidas e
efetivas para os problemas postos a sua apreciação.
3
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SANTANA, Raimundo Rodrigues. Justiça Ambiental na Amazônia. Análise de Casos Emblemáticos. Curitiba: Juruá, 2010. p. 149
e 155.

Em matéria ambiental, a mora desse Poder da República, mais do que a inação dos demais poderes,
estimula os conflitos e a afronta à lei, causando
prejuízos irremediáveis à natureza, como ocorreu
no caso da Flona JAMARI, em Rondônia.
Como disse o autor antes mencionado, citando lição de Antônio Edílio Magalhães Teixeira4,
a tutela jurídica do meio ambiente “não deve ser
atropelada pelos efeitos implacáveis da passagem
do tempo. Quem deve decidir é o Estado/Juiz, e
não o tempo, porque este, quase sempre, decide
em favor de quem não tem razão”.

4

SANTANA, op. cit., p. 134.

Insignificância e crimes ambientais
Juiz federal substituto Gabriel Brum Teixeira

I Introdução
Existe, ainda, um número significativo de precedentes jurisprudenciais que advogam a tese da
inaplicabilidade do princípio da insignificância em
matéria de crimes ambientais1.
Procuraremos, através deste singelo estudo, articular os principais argumentos que sustentam o
contrário: também quando a norma penal incriminadora dirige-se a tutelar bem jurídico ambiental

1

PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EXPLORAÇÃO DE
ARGILA. ARTIGO 2º, LEI N. 8.176/1991. ARTIGO 55, LEI N.
9.605/1998. CONCURSO FORMAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. 1.
Os bens jurídicos tutelados pelos artigos 2º da Lei n. 8.176/1991
e 55 da Lei n. 9.605/1998 são distintos, vale dizer, patrimônio
da União e meio ambiente, respectivamente. 2. Tratando-se de
conduta única com o cometimento de dois crimes aplica-se a regra do concurso formal. 3. Havendo comprovação suficiente de
que o réu não possuía autorização para a exploração do minério,
nem tampouco licença ambiental que legitimasse tal atividade,
impõe-se a sua condenação. 4. É uníssona a jurisprudência desta
Corte Regional de Justiça, no sentido de que é inaplicável o princípio a insignificância em causas que envolvem crimes ambientais. 5. Sentença reformada. Recurso provido. (TRF da 1ª Região,
Quarta Turma, ACR 200738040001719, Rel. Des. Federal Mário
César Ribeiro, e-DJF1de 08/04/2010)
PROCESSUAL PENAL - CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE - ARTS. 40 E 40-A, § 1º, DA LEI N. 9.605/98 - CONSTRUÇÃO DE CASA DE ALVENARIA, NO PARQUE NACIONAL
DE BRASÍLIA - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - REJEIÇÃO DA DENÚNCIA - DESCABIMENTO. I - Tratando-se a Floresta Nacional de Brasília de unidade de
conservação de uso sustentável e tendo a recorrida nela construído casa de alvenaria, com infringência das normas pertinentes,
causando, a princípio, dano ao meio ambiente, não há falar-se
em irrelevância penal da conduta incriminada (art. 40 da Lei
9.605/98), considerando que a indisponibilidade do interesse tutelado não admite transigir com a sua ofensa. II - Não se aplica
o princípio da insignificância em relação aos crimes ambientais,
em razão da indisponibilidade do bem jurídico protegido e da
necessidade de dissuasão da prática dos delitos atentatórios ao
meio ambiente. Precedentes do TRF/1ª Região. III - Preenchidos
os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, incabível é
a rejeição da denúncia. IV - Recurso provido. (TRF da 1ª Região,
Terceira Turma, RSE 200734000427155, Rel. Des. Federal Assusete Magalhães, e-DJF1 de 21/11/2008)

não se há de descartar o exame em torno da configuração do delito de bagatela.
Primeiramente, ocuparemo-nos em alinhavar
as bases teóricas de sustentação do postulado em
mira. Outrossim, faremos a abordagem em torno
das razões que dão suporte à sua incidência mesmo
em sede de crimes ambientais. E, por derradeiro,
traremos à tona precedentes que confirmam essa
conclusão, particularmente no que diz respeito ao
mais recente magistério jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal.

II Do princípio da insignificância
1 BASES TEÓRICAS DE SUSTENTAÇÃO
A origem histórica do princípio da insignificância remonta ao Direito Romano2, em cujas
máximas encontra-se o brocardo minima non
curat praetor. Muitos, porém, afirmam que, não
havendo naquele período qualquer desenvolvimento em torno dos postulados básicos do Direito
Penal — mas mais um enfoque sob as luzes da
legislação civilista —, seria descabido penhorarse aos romanos o mérito de tê-lo criado3. Assim,
mais propriamente, ter-se-ia o reconhecimento
dos chamados crimes de bagatela, na Europa, durante os duros momentos que se seguiram às duas
grandes conflagrações mundiais, tendo a significativa redução de alimentos e a escassez de postos
de trabalho colaborado para o cometimento de
pequenas subtrações que acabaram sendo vistas
como irrelevantes ou de insignificante expressão
2

ACKEL FILHO, Diomar. O princípio da insignificância no direito penal, in Revista de Jurisprudência do Tribunal de Alçada
Criminal de São Paulo, v. 94, p. 72-77, abr.-jun./1998.

3

LOPES, Maurício Antônio Ribeiro. Princípio da insignificância
no Direito Penal: análise à luz das Leis 9.099/95 (Juizados Especiais Criminais), 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) e da
jurisprudência atual. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 42.
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por sucessivas decisões judiciais. Surgindo particularmente na Alemanha, sob a denominação Bagatelledelikte (delitos de bagatela), tributa-se a Claus
Roxin a paternidade quanto à expressão princípio
da insignificância4, cunhada, pela primeira vez, em
ensaio redigido no ano de 1964.
No direito brasileiro, quando se fala em princípio da insignificância, faz-se a imediata associação a Francisco de Assis Toledo, saudoso jurista e
magistrado que se empenhou na sua difusão entre a literatura jurídica e a jurisprudência pátrias.
Célebre a seguinte passagem da sua clássica obra
“Princípios Básicos de Direito Penal”5:
Segundo o princípio da insignificância, que se
revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai até onde seja necessário para a proteção do bem jurídico. Não deve ocupar-se de
bagatelas. Assim, no sistema penal brasileiro,
por exemplo, o dano do art. 163 do Código Penal não deve ser qualquer lesão à coisa alheia,
mas sim aquela que possa representar prejuízo de alguma significação para o proprietário
da coisa; o descaminho do art. 334, parágrafo
1º, d, não será certamente a posse de pequena
quantidade de produto estrangeiro, de valor
reduzido, mas sim a de mercadoria cuja quantidade ou cujo valor indique lesão tributária,
de certa expressão, para o Fisco; o peculato do
art. 312 não pode estar dirigido para ninharias
como a que vimos em um volumoso processo
no qual se acusava antigo servidor público de
ter cometido peculato consistente no desvio de
algumas poucas amostras de amêndoas; a injúria, a difamação e a calúnia dos arts. 140, 139 e
138, devem igualmente restringir-se a fatos que
realmente possam afetar significativamente a
dignidade, a reputação, a honra, o que exclui
ofensas tartamudeadas e sem conseqüências
palpáveis; e assim por diante.

A origem do conceito, portanto, não deixa
dúvidas de que, na sua concepção, foram consi-
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BITENCOURT, Cezar Robert. Tratado de Direito Penal, volume
I: parte geral. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 20.

5

TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos do Direito Penal,
5.ª ed., São Paulo: Saraiva, 2000, p. 133.

derados aspectos que têm íntima ligação aos mais
caros princípios que informam o Direito Penal.
De um lado, abrolha a sua estreita vinculação ao
tão decantado princípio da fragmentariedade: ora,
se a tutela jurídico-penal somente deve se ocupar
daquele específico leque de condutas — apenas
um fragmento, pois, dentre tantas condutas do
homem que podem suceder no mundo dos fatos
— que trazem em si significativa carga de afetação
aos mais importantes bens e valores protegidos e
buscados na vida em sociedade, não se pode vislumbrar como penalmente relevante conduta que
se coloca à míngua exatamente desse fragmento
das ações humanas que justificam o acionamento de sanções tão graves quanto aquelas que se
reservam ao direito criminal. De outra banda,
inevitável, também, trazer à balha o princípio da
lesividade, para quem o agir humano apenas pode
despertar esse universo de penas quando dotado
de potência suficiente a infligir violência aos bens
jurídicos cuja defesa mais saliente se opera, sobretudo, pela previsão de um tipo penal; assim, se
tal agir não se fez acompanhar de uma tal força,
capaz de atingir aquele bem jurídico resguardado
pela norma penal incriminadora, inexiste motivo para que se caminhe em direção à imposição
de um sanção de natureza criminal, sacrificando
a liberdade sacramentalmente outorgada ao ser
humano como um dos pressupostos à consecução
de sua felicidade.
Bem por influxo desses dois princípios reitores
do Direito Penal é que se agrega ao juízo de adequação típica, para além de uma subsunção unicamente formal, uma análise em torno da tipicidade
material da conduta6. Noutras palavras, somente
se poderá cogitar em uma conduta típica — isto é,
amoldada a um dos tipos penais e, por isso mesmo,
sujeita à imposição da sanção respectiva — quando
houver a conjugação tanto da tipicidade formal
quanto da tipicidade material: aquela, a revelar a
necessidade de que se tenha a exata correspondência entre a conduta humana sindicada e aquela contemplada, com precisão, pela norma penal
incriminadora; esta, no que evidencia a presença
de uma efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pelo
6

GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal, volume I: Parte Geral.
11ª ed. Niterói: Editora Impetus, 2009, p. 65.
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sistema criminal, fator necessário a que se torne
aceitável podar-se, ainda que de modo temporário,
a liberdade reprimida através da pena prevista pelo
legislador à espécie.
No desenvolvimento do princípio da insignificância, tem-se, destarte, o entrelaçamento de 3
(três) vetores primordiais à própria vida do Direito
Penal: num primeiro momento, acorrem os princípios da fragmentariedade e da lesividade; em passo
seguinte, chega-se, na aplicação concreta da idéia
de criminalidade de bagatela, ao princípio da legalidade estrita, carregando, no contexto do juízo de
engastamento ao tipo penal, a tipicidade material
como elemento imprescindível a que, delineada a
tipicidade formal, possa-se falar em delito a cujo
cometimento se destina gravosa consequência
jurídica, repercutindo na esfera de liberdade do
indivíduo infrator.
2 ALCANCE
Dessa inescondível proximidade que se percebe entre a idéia que anima o reconhecimento dos
chamados crimes de bagatela e os princípios da
fragmentariedade, da lesividade e da legalidade
estrita, decorre a conclusão de que não se revela apropriado descartar, a priori, a sua invocação
diante de tal ou qual espécie de delito7.
Com efeito, como concretização de 3 (três)
dos princípios cujo preço é dos mais elevados
dentro da tábua de valores que vem exposta no
próprio existir do Direito Penal, o princípio da
insignificância não deve ser conjurado, de modo
prévio e absoluto, na análise da tipicidade de uma
determinada conduta, qualquer que seja a norma
penal incriminadora que serve de parâmetro de
confronto para esse desiderato. Dizer-se, assim,
que os crimes ambientais escapam à aferição em
torno da aplicabilidade, ou não, do princípio da
insignificância seria o mesmo que dizer que essa
modalidade de delito diferiria, em essência, dos
demais tipificados pelo legislador. Mais do que
isso, a se observar os conselhos advindos da Lógica, não se pode conceber que tais crimes estejam
7

Dissentimos, no ponto, do que sustenta Rogério Greco, após examinar o cabimento do crime de bagatela diante de determinados
tipos penais, verbis: “Concluindo, entendemos que a aplicação do
princípio da insignificância não poderá ocorrer em toda e qualquer infração penal” (op. cit., p. 69).

blindados a qualquer altercação com o postulado
em tela, sob pena de se chegar, dentro do silogismo
entremostrado, à indesejada conclusão de que os
crimes cometidos contra o meio ambiente não se
inserem no âmbito do Direito Penal. Seriam crimes estudados por algum tipo de ciência oculta,
digamos assim. Ou, então, os princípios da fragmentariedade, da lesividade e da legalidade estrita
não se espraiariam por todos os cantos da Ciência
Criminal, o que, convenhamos, não encontra eco
em nenhum domínio da doutrina penalista a nível
mundial.
Apanhamos tudo quanto se disse e o colocamos
numa síntese conclusiva: o princípio da insignificância não foi construído atendendo a particularidades de tais ou quais delitos, cunhando-se, ao
contrário, ao lume de raciocínios que se encontram
sob o pálio da Teoria Geral do Direito Penal. Não é
cientificamente aceitável, nesse delineamento, que
se lhe tenha por inaplicável a determinada categoria de tipos penais.
3 DIVERSIDADE DOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS
É certo, porém, que o exame da tipicidade material — que consubstancia o cerne do princípio da
insignificância — há que se fazer tendo por norte
o específico bem jurídico guarnecido pela norma
penal incriminadora8.
8

Vale a pena citar precedente do Supremo Tribunal Federal no
qual alocadas diretrizes que têm orientado aquele sodalício a aferir a incidência, ou não, do princípio da insignificância diante de
certo caso concreto:
HABEAS CORPUS IMPETRADO POR MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
- PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - CRIME MILITAR (CPM, ART. 290) - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA
LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO
DE POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQÜENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO
MATERIAL - DELITO DE POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - QUANTIDADE ÍNFIMA, PARA USO PRÓPRIO
- DELITO PERPETRADO DENTRO DE ORGANIZAÇÃO
MILITAR - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - DOUTRINA
- PRECEDENTES - PEDIDO DEFERIDO. “HABEAS CORPUS”
IMPETRADO, ORIGINARIAMENTE, PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR MEMBRO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA. - O representante do Ministério Público Militar de
primeira instância dispõe de legitimidade ativa para impetrar
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À propriedade particular, certo objeto, por sua
ínfima expressão econômica, pode não ter relevância. O mesmo objeto, no entanto, pode ter relevo à
luz do patrimônio público. O furto, no interior de
um supermercado, de uma mercadoria cujo valor
equivale a R$ 50,00 (cinquenta reais), empreendido por juvenil meliante, corre sérios riscos de, na
dialeticidade própria de um processo judicial, ser
reconhecido com mera bagatela9. Já o funcionário
“habeas corpus”, originariamente, perante o Supremo Tribunal
Federal, especialmente para impugnar decisões emanadas do
Superior Tribunal Militar. Precedentes. O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL. - O
princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão
com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de
afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de
seu caráter material. Doutrina. Tal postulado — que considera
necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a
presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da
conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação,
(c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e
(d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada — apoiou-se,
em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que
o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima
do Poder Público. O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A
FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: “DE MINIMIS, NON CURAT
PRAETOR”. - O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição
de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e
de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente
naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa
lesividade. O direito penal não se deve ocupar de condutas que
produzam resultado cujo desvalor — por não importar em lesão
significativa a bens jurídicos relevantes — não represente, por
isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. APLICABILIDADE, AOS DELITOS MILITARES, INCLUSIVE AO
CRIME DE POSSE DE QUANTIDADE ÍNFIMA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, PARA USO PRÓPRIO, MESMO NO
INTERIOR DE ORGANIZAÇÃO MILITAR (CPM, ART. 290),
DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. - A jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal tem admitido a aplicabilidade, aos
crimes militares, do princípio da insignificância, mesmo que se
trate do crime de posse de substância entorpecente, em quantidade ínfi ma, para uso próprio, ainda que cometido no interior
de Organização Militar. Precedentes. (STF, Segunda Turma, HC
94809, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/10/2008)
9
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Por todos, citamos o seguinte aresto:
HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO.
BENS AVALIADOS EM R$ 80,00. VALOR ÍNFIMO. CONDUTA DE MÍNIMA OFENSIVIDADE PARA O DIREITO PENAL.
ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

público que, valendo-se de seu cargo, acaba por
se apropriar desses mesmos R$ 50,00 (cinqüenta)
reais — desviados, por exemplo, da conta bancária
mantida em nome do órgão público ao qual serve
— sofre juízo de reprovação que, nos tribunais,
dificilmente será visto como insignificante10. Por
outro lado, não há negar que a jurisprudência considera sem qualquer relevância jurídica a ausência
de recolhimento de tributo totalizado em até R$
10.000,00 (dez mil reais)11, e, também aí — ninguém discute —, tem-se afetação ao patrimônio
da Administração Pública, no que desfalcado de
1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o
princípio da insignificância tem como base a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da
ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Hipótese de furto qualificado de bens avaliados em R$ 80,00
(oitenta reais) — não havendo notícia de que a vítima tenha logrado prejuízo algum, seja com a conduta do acusado, ou com a
conseqüência
dela — tendo em vista que a res foi recuperada, mostrando-se
desproporcional a imposição de sanção penal no caso, pois o resultado jurídico mostra-se absolutamente irrelevante.
3. Embora a conduta do paciente se amolde à tipicidade formal e
subjetiva, ausente, no caso, a tipicidade material, que consiste na
relevância penal da ação e do resultado em face da significância
da lesão produzida ao bem jurídico tutelado pelo Estado.
4. Ordem concedida para trancar a ação penal em curso contra o
paciente perante o Juízo singular, dada a ausência de justa causa
para a sua deflagração, em razão da atipicidade da conduta imputada. (STJ, Quinta Turma, HC 193515, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJe de 18/05/2011)
10

HABEAS CORPUS. PENAL. PECULATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES.
1. Segundo o entendimento das Turmas que compõem a Terceira
Seção desta Corte Superior de Justiça, é inaplicável o princípio
da insignificância aos crimes contra a Administração Pública,
pois, nesses casos, a norma penal busca resguardar não somente
o aspecto patrimonial, mas a moral administrativa, o que torna
inviável a afirmação do desinteresse estatal à sua repressão.
2. Ordem denegada. (STJ, Quinta Turma, HC 167515, Rel. Min.
Laurita Vaz, DJe de 06/12/2010)

11

AGRAVO INTERNO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. PENAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ART. 20 DA LEI 10.522/2002.
APLICABILIDADE.
(...) 2. A matéria de mérito tratada nos autos, relativa à questão
sobre os limites para a aplicação do princípio da insignificância
ao crime de descaminho, encontra-se pacificada no âmbito desta Corte, no sentido de ser o vetor de aplicação de tal princípio o
previsto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, que é de R$ 10.000,00
(dez mil reais) — Recurso Especial n. 1112748/TO, de relatoria
do Ministro Felix Fischer, qualificado como representativo da
controvérsia, DJe 13/10/2009. (STJ, Sexta Turma, AgRg no REsp
1212972, Rel. Des. conv. Celso Limongi, DJe de 25/05/2011)
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tal quantia, isso sem pensar no montante a que se
chega enquanto se divisam os resultados advindos
do chamado efeito multiplicador.
Em matéria de crimes ambientais, embora não
seja cientificamente adequado descartar, prévia e
absolutamente, a invocação do princípio da insignificância, quadra ter presente, também, as especificidades do bem jurídico tutelado pela norma
penal. A caça de um animal em risco de extinção,
ainda que recaia sobre um único exemplar, não
pode ser vista como irrelevante: o desaparecimento de uma espécie, ante a complexidade da teia
de relações biológicas, tem o condão de provocar
desequilíbrio ambiental cujas conseqüências são
até mesmo difíceis de prever, isso sem pensar no
aproveitamento dos recursos naturais que deve
ser assegurado às gerações futuras, segundo o categórico mandamento constitucional inscrito no
caput do art. 22512.
Pensemos, no entanto, em outro exemplo. É
crime pescar em lugar interditado pelo órgão ambiental competente13. Se um indivíduo, dos mais
simples, cuja vida sempre se fez em torno de atividades ligadas ao meio rurícola, ingressa neste local
interditado, durante o final de semana, e acaba,
sozinho e com um caniço deveras rudimentar,
pescando um lambari de apenas 10 (dez) centímetros de cumprimento, indaga-se: é necessário
acionar a sanção criminal, ou bastariam as penas
de cunho administrativo para dar uma resposta à
altura da gravidade da conduta? Acreditamos que
poucos seriam os que demandariam uma aplicação
da norma incriminadora em situação semelhante
à ora elucubrada.

III A jurisprudência
Os tribunais superiores não têm recusado a
aplicação do princípio da insignificância em matéria de crimes ambientais.
12

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.

13

Cf. art. 34 da Lei 9.605/98.

De fato, são inúmeros os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal reconhecendo a criminalidade de bagatela
mesmo quando em jogo a tutela do bem jurídico
ambiental.
1 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Como afirmado, o Superior Tribunal de Justiça,
no exercício da sua missão de zelar pela uniformização da interpretação da lei federal (CF, art. 105,
III), tem acionado o princípio da insignificância
em uma série de casos nos quais envolvidos tipos
penais carregados na legislação protetiva do meio
ambiente. Nunca se deixa de examinar os reais
contornos do caso concreto para confrontá-lo com
o juízo de tipicidade material que deve existir na
análise da adequação típica. Mais do que isso, encontram-se precedentes tanto da Quinta quanto da
Sexta Turma, bem como da própria Terceira Seção,
todos assestando para essa mesma direção:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PENAL.
CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. PESCA COM PETRECHOS PROIBIDOS. ART. 34,
INCISO II, DA LEI 9.605/98. LAGOA SITUADA NO ENTORNO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO
SUSCITADO. INEXISTÊNCIA DE LESÃO
AO MEIO AMBIENTE. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA DETERMINAR O TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL.
1. A competência da Justiça Federal, expressa
no art. 109, IV, da Carta Magna, restringe-se
às hipóteses em que os crimes ambientais são
perpetrados em detrimento de bens, serviços
ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas.
2. Delito em tese cometido no entorno da Estação Ecológica do Taim, unidade de conservação federal, criada pelo Decreto nº 92.963/86.
3. Logo, sendo a área vizinha a outra submetida
a regime especial (bem da União), compete à
Justiça Federal processar e julgar o feito, nos termos do art. 109, inciso IV, da Carta Magna.
4. Considerando-se a inexistência de lesão ao
meio ambiente (fauna aquática), tendo em vista
que não foi apreendido com o acusado nenhum
87

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

pescado, deve ser reconhecida a atipicidade material da conduta.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 1ª Vara de Rio Grande RS, concedendo-se, de ofício, ordem de habeas
corpus para trancar a ação penal. (STJ, Terceira
Seção, CC 100852, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe
de 08/09/2010)
HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. CRIME
AMBIENTAL. ART. 34 DA LEI N. 9.605/98.
AUSÊNCIA DE DANO AO MEIO AMBIENTE. CONDUTA DE MÍNIMA OFENSIVIDADE PARA O DIREITO PENAL. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. TRANCAMENTO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância
tem como vetores a mínima ofensividade da
conduta do agente, a nenhuma periculosidade
social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade
da lesão jurídica provocada.
2. Hipótese em que, com os acusados do crime
de pesca em local interditado pelo órgão competente, não foi apreendido qualquer espécie de
pescado, não havendo notícia de dano provocado ao meio ambiente, mostrando-se desproporcional a imposição de sanção penal no caso, pois
o resultado jurídico, ou seja, a lesão produzida,
mostra-se absolutamente irrelevante.
3. Embora a conduta dos pacientes se amolde à
tipicidade formal e subjetiva, ausente no caso a
tipicidade material, que consiste na relevância
penal da conduta e do resultado típicos em face
da significância da lesão produzida no bem jurídico tutelado pelo Estado.
4. Ordem concedida para, aplicando-se o princípio da insignificância, trancar a Ação Penal
n. 2009.72.00.002143-8, movida em desfavor
dos pacientes perante a Vara Federal Ambiental de Florianópolis/SC. (STJ, Quinta Turma,
HC 143208, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
14/06/2010)
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS. CRIME AMBIENTAL. USO DE
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APETRECHO DE PESCA PROIBIDO.
CONDUTA QUE NÃO PRESSUPÔS MÍNIMA OFENSIVIDADE AO BEM JURÍDICO
TUTELADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA
CONDUTA
1. É de se reconhecer a atipicidade material da
conduta de uso de apetrecho de pesca proibido
se resta evidente a completa ausência de ofensividade, ao menos em tese, ao bem jurídico
tutelado pela norma penal, qual seja, a fauna
aquática.
2. Ordem concedida para trancar a ação penal
por falta de justa causa. (STJ, Sexta Turma, HC
93859, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 31/08/2009)

2 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Da mesma sorte, nossa Suprema Corte — cuja
competência para apreciar habeas corpus contra
decisão de Tribunais Superiores lhe permite dar a
última palavra em matéria de interpretação da lei
penal, particularmente quando a instância a quo
tenha contrariado os interesses da defesa — revela
julgados que palmilham por senda idêntica, não
apenas em julgamentos por órgão fracionário, mas
inclusive por ocasião de julgamento pelo Tribunal
Pleno. Confira-se:
CRIME. INSIGNIFICÂNCIA. MEIO AMBIENTE. Surgindo a insignificância do ato em razão
do bem protegido, impõe-se a absolvição do acusado. (STF, Tribunal Pleno, AP 439, Rel. Min.
Marco Aurélio, DJe de 12/02/2009)

Interessante notar que, no caso em mira, o próprio Procurador-Geral da República pugnou, em
suas alegações finais, pela aplicação do princípio
da insignificância diante da acusação da prática
do delito inscrito no art. 40 da Lei 9.605/98. E o
plenário do Supremo Tribunal Federal, à unanimidade, considerando que o desmatamento de área
equivalente a 0,0652 hectares e cuja recuperação
demandaria custos na ordem de R$ 130,00 (cento
e trinta reais) — segundo apurado mediante prova pericial —, acolheu o ponto de vista esgrimido
pelo Ministério Público, para absolver o deputado
federal a quem se dirigia a imprecação. Colhe-se
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do voto do Relator, Min. Marco Aurélio, logo após
ter explicitado os contornos teóricos do princípio
em tela e aludir à sua acolhida pela jurisprudência
daquela Excelsa Corte, frase emblemática segundo
a qual “A circunstância de ter-se como bem protegido o meio ambiente não é de molde a afastar esse
entendimento”.

5. PRADO, Luiz Régis. Curso de Direito Penal Brasileiro, volume I: Parge Geral. 6ª ed. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2006.
6. TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios Básicos do Direito Penal, 5.ª ed., São Paulo: Saraiva,
2000.

IV Conclusão
Em síntese conclusiva, pode-se afirmar que o
princípio da insignificância, por inspirar-se em
fundamentos que estão à base da Teoria Geral do
Direito Penal, não pode ter sua invocação afastada
a priori e de forma absoluta diante de determinada
categoria de normas penais incriminadoras, nem
mesmo em se tratando dos chamados crimes ambientais, ainda que a sua efetiva aplicação — no
que conjura a tipicidade material que deve estar
presente no momento do juízo de adequação típica
— deva ser operada cum grano salis, ante o elevado
significado que o bem jurídico tutelado por tais tipos penais alcança dentro do contexto implantado
pela ordem constitucional de 1988.
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CFEM– origem, natureza jurídica, decadência e prescrição
Juiz federal Grigório Carlos dos Santos

O presente artigo decorre de compromisso assumido pela participação no evento I Jornada de
Direito Ambiental, realizado pela Escola de Magistratura Federal do Tribunal Regional Federal da
Primeira Região – ESMAF, em Macapá/AP, nos
dias 14 a 17 de setembro de 2010.
Dentre as diversas conferências, escolhi para
discorrer a respeito da proferida pelo professor
Fernando Facury Scaff sob o título “Compensação
Financeira pela Exploração Mineral1”, mais especificamente procurarei discorrer sobre a origem da
referida compensação, sua natureza e a aplicabilidade da legislação no que concerne à prescrição
e decadência.

Origem
A par de possibilitar a tributação sobre os minerais com o Imposto de Importação, o Imposto
de Exportação e o Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços, conforme oo § 3º do art.
155 da Constituição Federal de 1988, essa mesma Constituição, pelo seu artigo 20, § 1º2 , foi a
responsável pelo surgimento da Compensação
Financeira Pela Exploração Mineral, ao assegurar
aos Estados, Distrito Federal e a órgãos da administração da União a participação ou compensação
financeira, nos termos da lei, pela exploração de
mineral em seu território.
Com base nesse dispositivo foi editada a Lei
7.990, de 28 de dezembro de 1989, que deu os
contornos à referida Compensação, à qual estão
sujeitos aqueles que, segundo consta no site do Departamento Nacional de Produção Mineral, “exer-

1

Conferir redação do art. 20, § 1º, CF/88.

2

Apesar de os recursos minerais serem propriedade da União para
fi ns de exploração e aproveitamento, é assegurada a participação
do proprietário do solo nos resultados da lavra (art. 176 e seu § 2º
da CF/88).

cem atividade de mineração em decorrência da
exploração ou extração de recursos minerais3”.

Natureza jurídica
Como o próprio nome diz, esse instrumento, a
Compensação Financeira pela Exploração Mineral
– CFEM, visa compensar a exploração de recursos
minerais, de petróleo ou gás natural, de recursos
hídricos para fins energéticos.
Ao meu ver trata-se de nítido caráter de recomposição mediante paga dos efeitos decorrentes
dessa exploração, seja porque o ente público será
privado de seus recursos naturais, seja devido aos
potenciais danos causados pela exploração, razão
porque a minha concepção é a de que se trata de
instituto de feição indenizatória.
Com efeito, o art. 27 da Lei 2.004/53 já fazia
menção a uma “indenização” a que estavam obrigadas a pagar a Empresa lavradora de petróleo de
xisto betuminoso e a extratora de gás.
Dispõe o artigo 8º da Lei 7.990/88, com a redação dada pela Lei 8.001, de 13/03/1990, que
Art. 8º O pagamento das compensações financeiras previstas nesta Lei, inclusive o da
indenização pela exploração do petróleo, do
xisto betuminoso e do gás natural será efetuado, mensalmente, diretamente aos Estados, ao
Distrito Federal, aos Municípios e aos órgãos
da Administração Direta da União, até o último dia útil do segundo mês subseqüente ao do
fato gerador, devidamente corrigido pela variação do Bônus do Tesouro Nacional (BTN),
ou outro parâmetro de correção monetária que
venha a substituí-lo, vedada a aplicação dos
recursos em pagamento de dívida e no quadro
permanente de pessoal.

3

Endereço http://dnpm.gov.br/conteudo.asp?IDSecao=60 consultado em 05/12/2010.
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Pela redação da primeira parte do artigo percebe-se que o instituto “indenização” foi incluído
em compensações financeiras, ao se dizer que “o
pagamento das compensações financeiras (...), inclusive o da indenização (...)”, dando a clara idéia
de a indenização integra eventual rol de compensações financeiras.
Ocorre assim que, como essas compensações
financeiras visam pagar por aquilo que foi utilizado, tem-se nítido seu caráter indenizatório.
O Supremo Tribunal Federal, ao se debruçar
sobre o tema enfocado no julgamento do Recurso
Extraordinário nº 228.800-5/DF, de 16 de novembro de 2001, decretou a constitucionalidade dos
arts. 1º e 6º das Leis 7.990/1989 e 8.001/1990 e
afirmou a característica indenizatória da CFEM4
com natureza jurídica de receita patrimonial.
Com efeito, assim disse o STF: “a exação em
foco não decorre do exercício da soberania do Estado para a arrecadação de receitas como custeio
das despesas públicas, mas sim, repita-se, de uma
recomposição que, embora exigida por lei, decorre
da exploração de bens públicos, exploração essa
que se inclui no campo das receitas originárias,
ou patrimoniais, em contrapartida às receitas
derivadas, ou tributárias, estas sim obtidas pela
arrecadação dos tributos em razão dos jus imperii
(...)5”. Destaquei.
Portanto, não mais remanescem dúvidas no
tocante à natureza da CFEM, o que permite, então, passar ao próximo tópico, que diz respeito aos
prazos de decadência e prescrição.

Decadência e prescrição
A Lei 7.990/89 não trouxe nenhuma referência
a prazo para constituição e cobrança de dívidas
relativas à CFEM, o que só veio a ser estabelecido
com a edição da Lei 9.636 (art. 47), de 15/05/1998,
resultado da conversão da MPv 1647-15, de 1998,
e posteriormente pelo art. 2º da Lei 9.821, de
4

STF - RE 228.800, j. 25.09.2001, rel. Min. Sepúlveda Pertence,
DJ 16.11.2001. Também os precedentes: 24.312/DF, Plenário, Rel.
Min. Ellen Gracie, DJ de 19.12.2003, p. 50; AI 453.025/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 9.6.2006, p. 28.

5

Idem.

13/08/1999, que foi precedida pela MP 1856, de
1999.
Ambas as leis estabeleceram prazo prescricional
e decadencial de cinco anos, tanto para constituição, como para cobrança dos créditos originários
de receitas patrimoniais.
Com a superveniência da Lei 10.852, de
29/032004 (art. 1º) — que, aliás, tem somente dois
artigos —, que seguiu a MPv 152 de 2003, o prazo decadencial foi aumentado para dez anos para
constituição, mediante lançamento, e o prescricional foi mantido em 5 anos, contados do lançamento (art. 47, incisos I e II, da referida lei).
Então, surgem as questões:
1 – existia ou não prazo prescricional ou decadencial antes da Lei 9.636, ou mesmo antes da
MPv que a precedeu?
2 – Os prazos da Lei 10.852 são aplicáveis às
situações pretéritas ou em curso?
No que diz respeito à inexistência de prazos
decadencial e prescricional antes da edição da Lei
9.636, é ver que a disposição geral do art. 1º do
Decreto 20.910/32 é a que deve ser considerada
antes da Lei citada lei, dado que concernente à
fazenda pública ao lado de se tratar de relação que
envolver receita patrimonial, o que quadrado no
âmbito do Direito Administrativo, aliás como já
sinalizara a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, conquanto em exame de lide envolvendo a
Taxa de Ocupação de terreno de marinha6.
6

STJ- EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TERRENOS DE MARINHA. TAXA DE OCUPAÇÃO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA.
1. O art. 47 da Lei 9.636/98 instituiu a prescrição qüinqüenal para
a cobrança da taxa de ocupação de terreno de marinha. A Lei
9.821/99, que passou a vigorar a partir do dia 24 de agosto de
1999, estabeleceu em cinco anos o prazo decadencial para constituição do crédito, mediante lançamento, mantendo-se o prazo
prescricional qüinqüenal para a sua exigência. Com o advento da
Lei 10.852/2004, publicada em 30 de março de 2004, houve nova
alteração do art. 47 da Lei 9.636/98, para estender o prazo decadencial de cinco para dez anos, mantido o lapso prescricional de
cinco anos, a ser contado do lançamento.
2. No período anterior à vigência da Lei 9.636/98, em razão da
ausência de previsão normativa específica, deve-se aplicar o
prazo de prescrição qüinqüenal previsto no art. 1º do Decreto
20.910/32. Orientação da Primeira Seção nos EREsp 961.064/CE,
julgado na sessão de 10 de junho de 2009.
3. A relação de direito material que dá origem à taxa de ocupação
de terrenos de marinha é regida pelo Direito Administrativo, tornando inaplicável a prescrição de que trata o Código Civil.
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Quanto à 2ª questão, ou seja, sobre a incidência
retroativa da Lei 10.852/04, é de ver que em 30
de setembro de 2010 foi publicada decisão da 2ª
Turma do Superior Tribunal de Justiça, que deixou
assentado no julgamento do RE 1.179.282-RS que
o prazo decadencial e o prescricional é de 5 anos
na vigência da Lei nº 9.636/98 e suas alterações
pela Lei nº 9.821/997.
Sobre a aplicabilidade da Lei 10.852, de
29/032004, a situações pretéritas não houve manifestação, mas entendo que, como os institutos
da prescrição e decadência, nessa matéria, atingem
direito de cunho material, é ofensivo ao princípio
da irretroatividade das leis a aplicação desse edito
a eventos ocorridos antes de sua vigência.
Ou seja, os prazos de decadência e prescrição
são aqueles que foram estabelecidos na lei que
estiver em vigor no momento desencadeador do
fato motriz.

Final
Com este trabalho, procurei dar uma idéia
geral sobre a Compensação Financeira pela Exploração Mineral – CFEM, a partir de sua base
jurídica constitucional que abriu o caminho para
a edição da Lei 7.990/89, que a instituiu, passando
pela sua natureza jurídica de receita patrimonial,
nos moldes assentados pelo Supremo Tribunal
Federal, cuja natureza tem destaque na exegese
quanto à aplicabilidade das normas atinentes aos
prazos de constituição e de cobrança da receita
aqui enfocada.

4. Assim, o prazo prescricional para a cobrança da taxa de ocupação de terrenos de marinha é de cinco anos, independentemente
do período considerado.
5. Embargos de divergência não providos. (EREsp 961.064/CE, 1ª
Seção, Rel. p/ acórdão Min. Castro Meira, DJe de 31.8.2009).
7
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Responsabilidade penal das pessoas jurídicas de
direito público por crime ambiental
Juiz federal substituto Heleno Bicalho

O presente artigo tem como mote as discussões
travadas durante a I Jornada de Direito Ambiental
promovida pela Escola de Magistratura Federal da
1ª Região, na cidade de Macapá/AP.
Muito embora ainda haja discussão doutrinária acerca da responsabilidade penal das pessoas
jurídicas, o fato é que, no plano normativo, não
pairam mais dúvidas sobre a questão.
A este respeito, destaco o art. 225 e §3º da
Constituição Federal, in verbis:
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.
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores,
pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e
administrativas, independentemente de reparar os danos causados (grifei).

Já a lei nº 9.605/98 dispõe, no artigo 3º, que:
Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativamente, civil e penalmente
conforme o disposto nesta lei, nos casos em
que a infração seja cometida por decisão de
seu representante legal ou contratual, ou de
seu órgão colegiado, no interesse ou benefício
da sua entidade.

Para que a responsabilidade criminal recaia
também sobre a pessoa jurídica faz-se necessário, na lição de Ana Maria Moreira Marchesan,
Annelise Monteiro Steigleder e Sílvia Cappelli, in
Direito Ambiental, Ed.Verbo Jurídico, 5ª edição,
a conjunção dos seguintes requisitos:
1 – É necessário que haja um benefício por
parte da empresa, oriundo do fato praticado
ou omitido. Acaso o objetivo, o motor condu-

tor do ato tenha sido trazer lucro ou benefício
de qualquer ordem à empresa, caracteriza-se
o crime societário que desborda do mero individualismo. Quando, entretanto, o crime
ambiental é praticado no interesse exclusivo
do agente, o que se percebe é a utilização circunstancial da empresa para a prática de um
crime de natureza individual, deixando-se de
caracterizar crime da pessoa jurídica.
2 – Deve haver vinculação entre o ato praticado
e a atividade da empresa. A atitude do preposto não pode estar situada fora da atividade da
empresa. Exemplo: um empregado de uma madeireira que se utiliza de uma motosserra não
licenciada em atividade meramente particular,
não pode conduzir à responsabilização penal
da pessoa jurídica.
3 – Deve existir vinculação entre a empresa e
o autor material do delito. Deverá haver liame
hierárquico, de subordinação, entre a empresa
e o autor material do delito, sob pena de ocorrer responsabilização objetiva.
4 – Deve haver a utilização da estrutura da
“máquina”, do poderio da empresa para a
prática do delito. Se se puder entender que,
sem a existência da pessoa jurídica, com seus
objetivos e meios, o crime não teria ocorrido,
estar-se-á diante de um verdadeiro crime ambiental cometido pelo ente moral.
5 – Para haver crime, no sistema da Lei
9.605/98, deve existir deliberação da própria
diretoria da entidade, ou quem por ela responda, ou de seu órgão colegiado, no benefício da
entidade. Fica afastada a responsabilidade da
empresa quando esta, como um todo, participar de um crime ambiental, mas que tenha
sido deliberado para proveito particular de um
dirigente ou administrador, a não ser que se
possa comprovar que mediatamente aquele ato
era de interesse da entidade.
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A dúvida surge, no entanto, em se tratando de
pessoa jurídica de direito público.
Destaco, de início, a posição do Juiz Federal
Ivan Lira de Carvalho, que tratou, durante o seminário, do tema: “Tutela penal do meio ambiente:
desafios na aplicação do sistema penal à pessoa
jurídica”.
Para o palestrante, é induvidosa a responsabilidade jurídica dos entes públicos por crimes ambientais, haja vista não existir, no ordenamento
jurídico, qualquer norma que os isente da responsabilidade penal, aplicando-se, portanto, o princípio do poluidor pagador.
Tenho, entretanto, ser inviável, sobretudo em
face da Lei 9.605/98, a responsabilização das pessoas jurídicas de direito público por crimes ambientais.
É que as sanções previstas no artigo 22 da lei
em comento, sobretudo a suspensão parcial ou
total de atividades e a interdição temporária do
estabelecimento são, a meu ver, incompatíveis –
dada a natureza jurídica de tais entes — com as
finalidades do Estado, sendo de todo inadmissível
que uma prefeitura, por exemplo, tenha suas atividades suspensas ou seja interditada.
Note-se, neste sentido, que o § 5º do art. 173 da
Constituição Federal – que também prevê a responsabilidade da pessoa jurídica quanto aos delitos contra a ordem econômica e financeira – faz
expressa ressalva quanto à necessidade de que as
punições “sejam compatíveis com a sua natureza”,
comando que, a meu ver, não foi obedecido pela
Lei 9.605/98, como dito no parágrafo anterior.
A este argumento se soma o inciso XLV do art.
5º da CF/88, no sentido de que a pena não passará
da pessoa do condenado. É que a prevalecer o entendimento de que as sanções previstas no art. 22
da Lei 9.605/98 são aplicáveis à pessoa jurídica de
direito público (como um município, por exemplo), todos os moradores, ainda que indiretamente,
acabaram por sofrer as punições impostas ao ente
público, o que é de todo inaceitável.
Ademais, como ressaltam as doutrinadoras
mencionadas linhas atrás:
Jamais estaria configurado o requisito previsto
no art. 3º da LCA, segundo o qual o crime deveria ser cometido “no interesse ou benefício
da sua entidade”, porque essas pessoas jurídicas
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só podem perseguir fins que conciliem com o
interesse público e não se pode falar na prática
de crime em seu interesse ou benefício.

Destaco, ao final, que a jurisprudência ainda
não se posicionou sobre o tema em debate, havendo, apenas, um julgado do STJ, o HC 71071,
de lavra do Min. Arnaldo Esteves Lima, a qual,
a despeito de tecer breves comentários sobre a
admissibilidade da responsabilidade criminal da
pessoa jurídica de direito público (desde que o fato
fosse típico e houvesse nexo de causalidade entre
a conduta da pessoa jurídica e o resultado lesivo),
trancou a ação penal, não tendo, pois, incursionado sobre o mérito da questão.

Conclusão
Pelas razões acima alinhavadas, concluo pela
impossibilidade de responsabilização, por crimes
ambientais, das pessoas jurídicas de direito público.
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Do prazo de prescrição aplicável aos crimes ambientais
cometidos por pessoas jurídicas
Juiz federal substituto Igor Matos Araújo

Sumário
Pessoa Jurídica. Crimes Ambientais. Previsão
legal. Arts. 3º e 21 da Lei 9.605/1998. Art. 225, §3.º,
da Constituição Federal. Prescrição. Critérios de
Fixação. Arts. 109 e 114, I, do Código Penal. Autonomia das sanções. Aplicabilidade. Analogia.
Pena de Multa. Conclusão.
Com o advento da Lei de Crimes Ambientais
ao sistema jurídico pátrio, Lei nº. 9.605, de 12 de
fevereiro de 19981, embora ainda se reconheça
alguma divergência doutrinária, pelo menos no
plano das leis e da Jurisprudência, já estão sepultadas as discussões sobre a possibilidade ou não
da responsabilização criminal da pessoa jurídica
no direito brasileiro.
De mais a mais, o referido diploma legal coaduna-se com a inteligência do legislador Constituinte,
o qual foi expresso em admitir a responsabilidade
penal da pessoa jurídica na prática de crimes ambientais. 2

1

Art. 3º – As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos
em que a infração seja cometida por decisão de seu representante
legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou
benefício da sua entidade.
Parágrafo único – A responsabilidade das pessoas jurídicas não
exclui a das pessoas físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do
mesmo fato. (grifos postos).

2

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.
(...)
§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.

Sem embargo, a Lei de Crimes Ambientais tratou de estabelecer as sanções (penas) que seriam
aplicáveis aos entes morais, dada as características
que lhes são peculiares, é o que prescreve o art. 21
do referido instituto legal, o qual limita a aplicação
às pessoas jurídicas das penas de multa, restritivas
de direito e prestação de serviços à comunidade.3
Registre-se que não se trata de medida de política criminal para evitar o cárcere, mas, sim, de
medida repressiva adequada em função da qualidade do infrator.4
Fixada a premissa da responsabilização criminal das pessoas jurídicas na prática de delitos
ambiental e uma vez estabelecidas as penas que
lhes são aplicáveis, surge a questão de como será
aplicado o instituto da prescrição penal.
O tema merece reflexão, especialmente porque
a Lei nº. 9.605/98, apesar de trazer regra específica
para aplicação de penas às pessoas jurídicas, não
fez o mesmo para regular a prescrição dessas.
Antes, porém, é importante ter em mira que:
“Transcorrido certo espaço de tempo, previamente
fixado pela lei, renuncia o Estado ao direito de
punir fatos criminosos antes praticados. A cessão
do poder punitivo do Estado, em conseqüência
do lapso de tempo decorrido, é o que se chama
prescrição criminal”.5
Dito isso, a indagação preliminar é conhecer o
critério por que se fixa a prescrição.
Pois bem. “Consumando-se a prescrição, com
o decurso do lapso de tempo, ou seja, de um prazo,
êste não é o mesmo para todas as situações, mas
3

Art. 21. As penas aplicáveis isolada, cumulativa ou alternativamente às pessoas jurídicas, de acordo com o disposto no art. 3.º,
são: I – multa; II – restritivas de direitos; III – prestação de serviços a comunidade.

4

NUCCI, Guilherme de Souza, Leis Penais e Processuais Penais
Comentadas, 1ª edição, Ed. RT, ano 2006, p. 477.

5

Costa e Silva, Código Penal do Brasil comentado, vol. 2º, 1938,
pág. 371.
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varia conforme a gravidade da pena, cuja execução
a prescrição impede. Não deixando de assinalar
a circunstância da fixação do tempo necessário a
prescrição — diferente nas várias legislações —
assentar na diversa gravidade dos delitos, a que
corresponde uma intensidade diversa de punição,
pela natureza e pelo gráu da pena, os que mais
se detiveram na análise da questão, como, por
exemplo, LOURIÈ, na sua clássica monografia
(Die Kriminal-verjährung, 1914, pág. 154), registram a falta de princípios racionais, orientando,
no direito positivo, a construção do instituto, que
se faz ad libitum”6.
Assim é que o Código Penal, regulando a questão, na correspondência do tempo de privação de
liberdade, que a pena traduz para o réu, estabeleceu no artigo 109 e seus incisos (I-VI) os prazos
prescricionais. E, ainda, no seu no seu parágrafo
único, estabeleceu que às penas restritivas de direito aplicam-se os mesmos prazos previstos para
as privativas de liberdade7.
Não obstante, estando em foco, tão somente, a
pena de multa, o prazo de prescrição é de 2 (dois)
anos. (art. 114, I, CP).8
As demais regras acerca da determinação da
prescrição, apesar de importantes para o seu delineamento, são prescindíveis ao presente artigo,
não merecendo análise, a fim de valorizar a objetividade do texto.
Traçadas essas linhas, indaga-se: Como aplicar
a prescrição penal aos entes morais que, por sua
própria natureza, não podem sofrer pena restritiva
da liberdade?
6

Filho, Eduardo Espínola, Código de Processo Penal Brasileiro,
Vol. I, Livraria Editora Freitas Bastos, 1942, pág. 413.

7

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença
fi nal, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se
pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime,
verificando-se: I – em vinte anos, se o máximo da pena é superior
a doze; II – em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a
oito anos e não excede a doze; III – em doze anos, se o máximo
da pena é superior a quatro anos e não excede a oito; IV – em oito
anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede
a quatro;V – em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um
ano ou, sendo superior, não excede a dois;VI – em 3 (três) anos, se
o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
Parágrafo único – Aplicam-se às penas restritivas de direito os
mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.
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Art. 114 – A prescrição da pena de multa ocorrerá: I – em 2 (dois)
anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;

Tal questionamento surge porque as sanções
de multa, restritivas de direitos e prestação de serviços à comunidade, únicas aplicáveis às pessoas
jurídicas, segundo a Lei nº. 9.605/98, não resultam,
na espécie, de substituição de pena privativa de liberdade, obviamente pela impossibilidade absoluta
de cumprimento de pena corporal pelas pessoas
jurídicas. Configuram, na verdade, penas autônomas (Lei nº 9.605/98, art. 7º, caput)9, para as
quais, como já dito, não há previsão legal quanto
ao prazo prescricional.
Esclareço que isso não significa que o Magistrado na aplicação da pena às pessoas jurídicas esteja
livre para fazer o que bem entenda. Efetivamente,
o Juiz está adstrito ao tipo penal incriminador, devendo se guiar pelos mesmos critérios e fórmulas para aplicação da pena corporal, sem que isso
implique numa substituição da pena privativa de
liberdade.
Em se tratando de regra inserta no âmbito do
Direito Penal, há que se ter em conta os princípios
que lhe norteiam — notadamente o princípio da
reserva legal, do qual decorre o princípio da vedação à analogia “in malam partem”.
A esse respeito, calham as palavras do saudoso
Mestre Francisco de Assis Toledo que foca de maneira magistral o tema, veja-se: “A exigência de lei
prévia e estrita impede a aplicação da analogia in
malan parte, mas não obsta, obviamente, a aplicação da analogia in bonam partem, que encontra
justificativa em um princípio de equidade. É preciso notar, porém, que a analogia pressupõe falha,
omissão na lei, não tendo aplicação quando estiver
claro no texto legal que a mens legis quer excluir de
certa regulamentação casos semelhantes”10.
Fixadas essas duas premissas. A uma, a de que
não existe regramento legal específico para a prescrição dos crimes praticados por pessoas jurídicas.
E a duas, que, havendo a necessidade de fixação do
prazo prescricional por analogia, esta não poderá
ser feita em prejuízo ao Réu.
Nestes termos, deve ser de pronto rejeitada a
idéia de adotar-se a regra do parágrafo único do
9

Art. 7º As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando:

10

Toledo, Francisco de Assis, Princípios básicos do Direito Penal,
5ª edição, ano 1994, Editora Saraiva, página 27.
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art. 109 do Código Penal, que dispõe serem aplicados às penas restritivas de direitos os mesmos
prazos previstos para privativas de liberdade. A
aplicação de tal dispositivo configuraria verdadeira analogia in malam partem, de uso vedado no
âmbito penal.
Resta, pois, a aplicação subsidiária (art. 79 da
Lei nº 9.605/9811) do art. 114, I, do Código Penal,
que trata da prescrição da pena de multa em 02
(dois) anos, quando for a única sanção cominada
ou aplicada.
A propósito, em voto divergente proferido no
julgamento da Apelação Criminal nº 403.124-3/5TJ/SP, o Desembargador Revisor Ericson Maranho
consignou que:

corporal às pessoas jurídicas), a finalidade da sanção (responsabilização social dos entes morais) e
verdadeira subversão dos princípios norteadores
do Direito Penal.

(...) na hipótese de ré pessoa jurídica, a pena
alternativa não resulta de substituição, mas de
pura, simples e direta cominação, sem qualquer
vínculo com a pena cominada a cada um dos
tipos penais. Não há parâmetro definido em
lei para a fixação de prazo para aquela causa
de extinção de punibilidade, em se tratando de
penas restritivas de direitos ou de prestação de
serviços, quando impostas em primeira mão,
sem qualquer referência a penas privativas de
liberdade. Para estabelecê-lo, há que se buscar
o socorro da analogia in bonam partem, aplicando-se o prazo mínimo, isto é, de dois anos,
o mesmo aplicável quando a pena imposta for
a de simples multa, conforme art. 114, I, do
Código Penal(...).

Dito isso, e mediante o recurso da analogia in
bonam partem, é forçoso reconhecer, em favor das
pessoas morais, a prescrição da pretensão punitiva
estatal no máximo de 02 (dois) anos, aplicando-se
o disposto no art. 114, I, do Código Penal. É o que
se conclui a luz de tudo quanto aqui foi exposto.
De lege ferenda, pode-se defender a fixação
de prazo prescricional específico para os Crimes
Ambientais praticados pelas pessoas jurídicas,
entretanto, até que isto aconteça, deve-se aplicar
a solução mais benéfica ao Réu, sob pena de desvirtuamento da natureza das coisas (impossibilidade no mundo dos fatos de aplicação de pena
11

Art. 79. Aplicam-se subsidiariamente a esta Lei as disposições
do Código Penal e do Código de Processo Penal.
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A aplicação do princípio da insignificância no Direito Ambiental
Juiz federal substituto João Paulo Pirôpo de Abreu

Capítulo I: Introdução
Temos notado que existem muitas dúvidas
por parte dos operadores do Direito em relação à
possibilidade de se aplicar o princípio da insignificância no âmbito dos crimes ambientais.
A respeito desse tema, verificamos que a doutrina e a jurisprudência tradicionalmente repeliram essa possibilidade, mas já tem havido uma
certa mudança na interpretação do direito pátrio,
de modo que atualmente, em certas circunstâncias,
tem-se admitido o princípio da insignificância no
Direito Ambiental.
A importância do trabalho reside no fato de
que ele serviria de subsídio para delimitar as hipóteses em que seria possível a aplicação do princípio
da insignificância aos crimes ambientais.
No transcurso do trabalho, analisaremos os
preceitos legais pertinentes, as decisões majoritárias dos tribunais pátrios e os ensinamentos
doutrinários, buscando fixar os conceitos básicos
e as premissas que devem nortear a eventual aplicação do princípio da insignificância no Direito
Ambiental.
Temos consciência de que essa questão é bastante espinhosa, e que o trabalho em tela, pela sua
natureza e amplitude, não terá condições de exaurir o assunto, de modo a dissipar todas as controvérsias existentes.

Capítulo II: o princípio da insignificância
no Direito Penal
Tradicionalmente, diz-se que os elementos do
crime são a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade, tal como já ensinava Ernst Von Beling,
ainda no início do século XX.
Esse conceito é o visto sob a perspectiva formal.
Já no plano material, crime é a violação de um bem
jurídico tutelado pelo nosso ordenamento.

Ora, se a finalidade do tipo penal visa assegurar
a integridade de um bem jurídico, quando houver uma lesão insignificante de tal modo incapaz
de causar ofensa, pode-se dizer que não ocorrerá
adequação típica, faltando um dos elementos do
crime, qual seja, a tipicidade.
Esse princípio pode ser encontrado desde os
idos do Direito Romano, que havia o conhecido
brocardo minimis non curat praetor. Evidentemente esse princípio foi melhor sistematizado pelo
Prof. Claus Roxin, que estabeleceu as bases para
sua aplicação.
Destarte, a natureza do Direito Penal é, consoante Claus Roxin, portanto, subsidiária. Subsidiária no sentido de que “somente se podem punir as
lesões de bens jurídicos e as contravenções contra
fins de assistência social, se tal for indispensável
para uma vida em comum ordenada. Onde bastem
os meios do direito civil ou do direito público, o
direito penal deve retirar-se”.1
Efetivamente, nessa linha de raciocínio, tem-se
a lição de Luiz Flávio Gomes:
Com efeito, partindo-se de uma concepção
personalista da Constituição, que tem como
valor-síntese a dignidade da pessoa humana,
nenhum dos direitos fundamentais constitucionalmente assegurados pode sofrer qualquer
limitação ou restrição senão em função da
tutela de outro interesse ou bem de igual ou
equivalente magnitude.2

No âmbito interno, o Supremo Tribunal Federal definiu com precisão e delimitou os parâmetros
para a aplicação do princípio da insignificância,
senão vejamos:

1

ROXIN, Claus. Problemas fundamentais de Direito Penal, Lisboa:
Ed. Vega, p. 28.

2

GOMES, Luiz Flávio. Norma e bem jurídico no Direito Penal. São
Paulo: Ed. RT, 2002. p. 30.
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DIREITO PENAL. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PARÂMETROS
E CRITÉRIOS. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. AUSÊNCIA.
INAPLICABILIDADE. HABEAS CORPUS
DENEGADO. 1. A questão de direito tratada
neste writ, consoante a tese exposta pelo recorrente na petição inicial, é a suposta atipicidade
da conduta realizada pelo paciente com base na
teoria da insignificância, por falta de lesividade
ou ofensividade ao bem jurídico tutelado na
norma penal. 2. Registro que não considero
apenas e tão somente o valor subtraído (ou
pretendido à subtração) como parâmetro para
aplicação do princípio da insignificância. Do
contrário, por óbvio, deixaria de haver a modalidade tentada de vários crimes, como no
próprio exemplo do furto simples, bem como
desapareceria do ordenamento jurídico a figura do furto privilegiado (CP, art. 155, § 2°).
Como já analisou o Min. Celso de Mello, no
precedente acima apontado, o princípio da
insignificância tem como vetores “a mínima
ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido
grau de reprovabilidade do comportamento e a
inexpressividade da lesão jurídica provocada.”
(HC 84.412/SP). 3. No presente caso, considero
que tais vetores não se fazem simultaneamente
presentes. Consoante o critério da tipicidade
material (e não apenas formal), excluem-se os
fatos e comportamentos reconhecidos como
de bagatela, nos quais tem perfeita aplicação o
princípio da insignificância. O critério da tipicidade material deverá levar em consideração
a importância do bem jurídico possivelmente
atingido no caso concreto. 4. No caso em tela,
a lesão se revelou significante não obstante o
bem subtraído ser inferior ao valor do salário
mínimo. Vale ressaltar que há informação nos
autos de que o valor “subtraído representava
todo o valor encontrado no caixa (fl. 11), sendo fruto do trabalho do lesado que, passada
a meia-noite, ainda mantinha o trailer aberto para garantir uma sobrevivência honesta.”
Portanto, de acordo com a conclusão objetiva do caso concreto, entendo que não houve

inexpressividade da lesão jurídica provocada.
5. Ante o exposto, denego a ordem de habeas
corpus. (RHC 96813 / RJ - RIO DE JANEIRO
RECURSO EM HABEAS CORPUS Relator(a):
Min. ELLEN GRACIE Julgamento: 31/03/2009
Órgão Julgador: Segunda Turma)

Ora, então temos como requisitos do princípio
da insignificância a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social
da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Para concluir, Maurício Antônio Ribeiro Lopes
corrobora esse raciocínio ao afirmar:
Através do princípio da lesividade, só pode ser
penalizado aquele comportamento que lesione direitos de outrem e que não seja apenas
um comportamento pecaminoso ou imoral; o
direito penal só pode assegurar a ordem pacífica externa da sociedade e além desse limite
não está legitimado e nem é adequado para
a educação moral dos cidadãos. As condutas
puramente internas ou individuais, que se caracterizem por ser escandalosas, imorais, esdrúxulas ou pecaminosas, mas que não afetem
nenhum bem jurídico tutelado pelo Estado,
não possuem a lesividade necessária para legitimar a intervenção penal.3

Como não poderia deixar de ser, a aplicação
desse princípio deve ser analisado de acordo com
as circunstâncias do caso concreto, levando-se em
consideração suas especificidades.

Capítulo III: o princípio da insignificância
nos crimes ambientais
Inicialmente, devemos ter em mente o conceito
legal de meio ambiente, que é sufragado pelo art.
3º, inciso I, da Lei n. 6.938/81, de 31 de agosto de
3

LOPES, Mauricio Antonio Ribeiro. Princípio da insignificância
no direito penal - Análise à luz da Lei 9.099/95 - Juizados Especiais Criminais e da jurisprudência atual. São Paulo: Ed. RT,
1999. p. 79.
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1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente, conforme abaixo transcrevemos:
Art. 3º Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
I – meio ambiente, o conjunto de condições,
leis, influências e interações de ordem física,
química e biológica, que permite, abriga e rege
a vida em todas as suas formas; (...)

Vejamos o que nos ensina o douto constitucionalista José Afonso da Silva quando o meio
ambiente:
A interação do conjunto de elementos naturais,
artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento da vida de todas as formas.4

Dessa forma, podemos afirmar que crime ambiental é toda conduta tipificada em lei que cause
dano ou ameace os elementos que compõem o
meio ambiente, protegidos pela legislação, trazidas
especialmente na Lei n. 9.605/98.
Ademais, esse conceito está em conformidade com as prescrições da nossa Carta Magna, que
passamos a transcrever:
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.
(...)
§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.

Tradicionalmente, repelia-se a aplicação do
princípio da insignificância no direito ambiental
sob o argumento de que o meio ambiente é um
bem jurídico incomensurável e indisponível. A
título ilustrativo, colacionamos jurisprudência
sobre o tema:

4
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José Afonso da Silva. Direito Constitucional Ambiental. 2. ed. São
Paulo: Malheiros, 1998. p. 2.

PENAL. PROCESSUAL PENAL. REJEIÇÃO
DA DENÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INDISPONIBILIDADE DO BEM
TUTELADO.
1. Não há de se falar na possibilidade de aplicação do princípio da insignificância nos casos
que versem sobre a prática, em tese, de crime
ambiental praticado em área de preservação
permanente, dada a indisponibilidade do bem
tutelado. Precedentes desta Corte Regional Federal.
2. Sobre esse tema, já posicionou-se a 3ª Turma deste tribunal: “(...) Inviável, na hipótese,
a aplicação do princípio da insignificância na
matéria ambiental, pois a biota, conjunto de
seres animais e vegetais de uma região, pode se
revelar extremamente diversificada, ainda que
em nível local. Em pequenas áreas podem existir espécimes só ali encontradas, de forma que
determinadas condutas, inicialmente insignificantes, podem conter potencialidade suficiente
para causar danos irreparáveis ao meio ambiente (...)” (ACR 2004.34.00.024753-1/DF).
3. “(...) A complacência no trato de questões
ambientais constitui incentivo aos infratores
das normas que cuidam da proteção do meio
ambiente a persistirem em suas condutas delituosas, gerando, como conseqüência, a impunidade e desestimulando os Agentes de Fiscalização a cumprirem com suas obrigações (...)”
(TRF da 1ª Região, RCCR 2001.43.00.0014470/TO).
4. Recurso criminal provido para receber a
denúncia.
(RSE 2007.34.00.044394-8/DF, Rel. Desembargador Federal Hilton Queiroz, Rel.Acor. Juíza
Federal Rosimayre Gonçalves de Carvalho,
Quarta Turma, e-DJF1 p.302 de 10/02/2009)

No entanto, entendemos que, em certas hipóteses, a conduta pelo réu evidentemente não é capaz de trazer qualquer dano ao bem juridicamente
tutelado. A análise dessa circunstância deverá ser
feita verificando cada caso concreto.
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Esse é o entendimento da doutrina, como o
Prof. Alexandre Herculano Abreu:

Esse tem sido o posicionamento, inclusive, do
nosso Egrégio Supremo Tribunal Federal:

[...] o reconhecimento do princípio da insignificância deverá ser reservado para as hipóteses
excepcionais, principalmente pelo fato de que
as penas previstas na Lei nº 9.605/98 são leves
e admitem transação ou suspensão do processo
(Lei nº 9.099/95, arts. 76 e 89).5

CRIME. INSIGNIFICÂNCIA. MEIO AMBIENTE. Surgindo a insignificância do ato
em razão do bem protegido, impõe-se a absolvição do acusado.(AP 439, Relator(a): Min.
MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado
em 12/06/2008, DJe-030 DIVULG 12-02-2009
PUBLIC 13-02-2009 EMENT VOL-02348-01
PP-00037 RTJ VOL-00209-01 PP-00024 RT v.
98, n. 883, 2009, p. 503-508)

Tal premissa também tem sido adotada pelas
jurisprudências mais recentes, senão vejamos:
EMBARGOS INFRINGENTES. CRIME AMBIENTAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ASSENTAMENTO IRREGULAR PROMOVIDO
PELO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL.
QUESTÃO SOCIAL. PROVIMENTO DOS
EMBARGOS.
1. A conclusão externada pelo voto vencido, de
aplicabilidade do princípio da insignificância ao
caso destes autos, decorreu de uma análise do
caso em face de circunstâncias concretas, quais
sejam, o fato de que a recorrente foi inserida na
área por iniciativa do Poder Público , a pouca
monta da edificação por ela iniciada e a imprecisão acerca de dano ambiental no local.
2. Os possíveis danos ambientais causados pela
edificação iniciada pela recorrente não podem
ser tão extensos quanto alegado na denúncia,
seja em razão do pequeno tamanho da área,
seja em razão do fato de ter sido embargada
a obra, com apreensão do material a ser nela
utilizado, seja porque a pena pecuniária aplicada administrativamente revela-se suficiente
para repreensão da recorrente.
3. Embargos infringentes providos. Recurso
em sentido estrito desprovido.
(EIRSE 0044059-49.2007.4.01.3400/DF, Rel.
Desembargador Federal Carlos Olavo, Segunda
Seção, e-DJF1 p.09 de 25/08/2010)

5

ABREU, Alexandre Herculano. Lei dos crimes ambientais — aspectos destacados. Atuação jurídica, Florianópolis, ano 4, n.6,
ago. 2001, p. 34.

Capítulo IV: conclusão
Diante do exposto anteriormente, e confrontando os ensinamentos da doutrina e o posicionamento da jurisprudência, podemos chegar à
seguinte conclusão:
a) Quando há uma lesão insignificante de tal
modo incapaz de causar ofensa de um bem jurídico, pode-se dizer que não ocorre adequação
típica, faltando um dos elementos do crime,
qual seja, a tipicidade;
b) os requisitos do princípio da insignificância são
a mínima ofensividade da conduta do agente,
a nenhuma periculosidade social da ação, o
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica
provocada;
c) a aplicação desse princípio deve ser analisado
de acordo com as circunstâncias do caso concreto, levando-se em consideração suas especificidades;
d) crime ambiental é toda conduta tipificada em
lei que cause dano ou ameace os elementos
que compõem o meio ambiente, protegidos
pela legislação, trazidas especialmente na Lei
n. 9.605/98;
e) tradicionalmente, repelia-se a aplicação do
princípio da insignificância no direito ambiental sob o argumento de que o meio ambiente
é um bem jurídico incomensurável e indisponível;
f) no entanto, doutrina e jurisprudência têm admitido a aplicação do princípio da insignificância nos crimes ambientais quando a conduta
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pelo réu evidentemente não é capaz de trazer
qualquer dano ao bem juridicamente tutelado,
o que deve ser analisado no caso concreto.
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A importância da distinção dos princípios da precaução e da
prevenção para verificação de impactos ambientais
Juiz federal Leandro Saon Conceição Bianco

Introdução
O presente estudo versa sobre a necessidade de
uniformizar o entendimento doutrinário e jurisprudencial quanto aos conceitos e a abrangência
dos princípios da prevenção e da precaução ambiental.
Utilizou-se como arcabouço fático o estudo
do caso concreto objeto da Ação Civil Pública n°
9472-54.2010.4.01.3801, ajuizada perante a Justiça
Federal da Subseção Judiciária de Juiz de Fora.
A partir da diferenciação dos conceitos, acepções e características dos princípios sob exame,
verificou-se que a possibilidade do enquadramento
do caso concreto às especificidades de apenas um
dos princípios visa proporcionar uma adequada
resposta judicial à pretensão trazida a exame.

1 Previsão legislativa dos princípios da
precaução e da prevenção
A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente
(artigo 4º, incisos I e II, da Lei nº 6.938/81) estabeleceu entre seus objetivos a compatibilização do
desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico e a preservação e restauração dos
recursos ambientais com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, introduzindo
assim o princípio da precaução no ordenamento
jurídico brasileiro.
Para atingir o objetivo acima exposto foi prevista a Avaliação de Impactos Ambientais, vindo a
ser regulamentado no artigo 6º, inciso I, da Resolução nº 1/86 do CONAMA (Conselho Nacional do
Meio Ambiente), o Estudo de Impacto Ambiental.
Está previsto que o referido estudo desenvolverá
diagnóstico ambiental da área de influência do
projeto, contemplando alternativas tecnológicas

e de localização do mesmo, confrontando-o com
a hipótese de sua não execução, inclusive quanto
ao aspecto socioeconômico.
Segundo Attanasio Junior e Carioba Attanasio,
a Constituição Federal de 1988, em seu art. 225,
IV, adotou este instrumento jurídico de prevenção
do dano ambiental ao “exigir, na forma da lei, para
a instalação de obra ou atividade potencialmente
causadora de significativa degradação do meio
ambiente, Estudo Prévio de Impacto Ambiental,
a que se dará publicidade”1.
Embora o art. 225 (incisos V e VII) da Constituição Federal de 1988 não mencione o princípio
da precaução nas situações de incertezas científicas, menciona a expressão situação de risco, que
pode caracterizar uma hipótese em que se deverá
agir com precaução.
A Lei dos Crimes Ambientais (Lei 9.605/98)
também pode ser citada, pois ela criminaliza a falta
de precaução com relação ao dano ambiental ao
dispor que: “Incorre nas penas previstas no parágrafo anterior (reclusão de 1 a 4 anos e multa)
quem deixar de adotar, quando assim o exigir a
autoridade competente, medidas de “precaução”
em caso de dano ambiental grave ou irreversível”
(art. 54, parágrafo 3º).
Destaca-se ainda Lei de Biossegurança (Lei n°
11.105/2005), cujo artigo 1º, caput, anuncia expressamente sobre o princípio da precaução.
Em relação ao princípio da prevenção, verificase que o próprio artigo 225 da Constituição Federal de 1988 consagra já em seu caput o ideal
de proteção e preservação, o que remete a uma
alusão explícita do referido princípio, o que ainda
se verifica no inciso IV do seu § 1º.
1

ATTANASIO JUNIOR, Mario R., ATTANASIO, Gabriela M. C.
Análise do Princípio da Precaução e suas Implicações no Estudo
do Impacto Ambiental. Disponível em:http://www.anppas.org.
br/encontro_anual/encontro2/GT/GT09/grabriela.pdf. Acesso
em; 23 fev. de 2011.
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Ademais, encontra-se a previsão deste princípio no art. 2º da Lei n° 6.938/81, ao prever que
a Política Nacional do Meio Ambiente objetiva a
preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar,
no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à
proteção da dignidade da vida humana.

2 Contexto fático estudado para verificação da incidência dos princípios da precaução e da prevenção ambiental
O presente estudo foi realizado com supedâneo
na matéria fática objeto dos autos do processo n°
9472-54.2010.4.01.3801.2
Trata-se da Ação Civil Pública interposta pelo
Programa de Educação Ambiental em face do Departamento Nacional de InfraEstrutura de Transportes do Município de Juiz de Fora e da EMPA
S/A – Serviços de Engenharia.
O objeto da lide versou sobre o pedido de imediata suspensão das obras da BR 440 em toda sua
extensão, inclusive movimentação de terra e intervenção em área de proteção permanente, haja vista
que seria a construção a responsável pelos danos
ambientais que se procura evitar.
Foi requerida a suspensão das obras até que
estudos (impacto ambiental, de vizinhança, desapropriações, à represa de São Pedro, bem como a
forma de encaminhar-se o fluxo que seria criado
com a efetivação do projeto da BR 440 em direção
às BR 267 e MG 353) fossem realizados em toda
sua extensão e concluídos, ouvindo-se a população diretamente interessada, na forma da lei, sob
pena de cominação de multa diária no valor de R$
100.000,00 (cem mil reais).
Arguiu-se que a suspensão do andamento das
obras visaria evitar prejuízos à represa de São Pedro, à população dos bairros do entorno, a toda população do município e ao meio ambiente, sendo
necessária a realização de estudo de impacto ambiental e seu respectivo relatório (EIA/RIMA) por

se tratar de área de proteção permanente (APP) e
manancial de água potável para 70 mil habitantes,
sendo indispensável a elaboração de estudo de impacto de vizinhança (EIV) no entorno da rodovia.
Ressaltou-se a urgência na reparação da biota no
setor em que houve intervenção de engenharia, seu
custo e forma de reparação, existindo alternativas
de traçados mais harmônicos e menos onerosos já
aprovados em leis municipais.

3 Princípios da precaução e da prevenção como instrumentos de verificação
do impacto ambiental
O pedido da Ação Civil Pública examinada foi
fundamentado no Princípio da Precaução Ambiental, dada a ausência de medidas protetivas ao
meio ambiente no entorno da obra da BR 440.
O Princípio da Precaução se destaca dos diversos princípios que norteiam o Direito Ambiental,
visto que se relaciona à função principal de evitar
riscos e a ocorrência de danos ambientais3.
Tendo em vista a crise ambiental gerada pela
intensa devastação do meio ambiente, a preocupação de evitar a sua destruição se tornou constante
para aqueles que procuram melhoras na qualidade
de vida, não apenas das presentes gerações como
também em relação às futuras.
Buscando se antecipar à ocorrência do dano
ambiental, o princípio da precaução se vincula à
proteção do meio ambiente e à segurança da integridade da vida humana.
3.1 DIFERENÇAS

PRECAUÇÃO E DA PREVENÇÃO AMBIENTAL

É importante diferenciar o princípio da prevenção do princípio da precaução, por existir divergência doutrinária acerca da matéria.
O princípio da prevenção visa prevenir, por já
serem conhecidas as consequências de determinado ato danoso, isto é, o nexo causal já se en-

3
2
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3 Processo n° 9472-54.2010.4.01.3801 – Ação Civil Pública ajuizada perante a 3ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Juiz de
Fora/MG.
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contra comprovado cientificamente ou decorre
da lógica.
Por sua vez, o princípio da precaução visa prevenir por não se saber quais as consequências e
reflexos que determinada ação ou aplicação científica poderão gerar ao meio ambiente, no espaço ou tempo. Reside neste princípio a incerteza
científica4.
Rodrigo de Almeida Amoy menciona que na
prevenção a configuração do risco transmuta-se
assumindo a qualidade do risco de produção dos
efeitos sabidamente perigosos. É uma conduta racional ante a um mal que a ciência pode objetivar
e mensurar, que se move dentro das certezas da
ciência. E adverte que a precaução, ao contrário,
enfrenta a incerteza dos saberes científicos em si
mesmo.5
Reza o Princípio 15 da Declaração do Rio de
Janeiro, oriunda da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento,
realizada em 1992, que:
De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas
capacidades. Quando houver ameaça de danos
sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta
certeza científica não deve ser utilizada como
razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação
ambiental. (negritei)

pelo Congresso Nacional e que passou a vigorar
em 29/05/94).
Como visto acima, o Princípio da Precaução
prescreve que a ausência de absoluta certeza científica quanto à ameaça de danos sérios ou irreversíveis não é razão suficiente para deixar de se adotar
medidas eficazes e economicamente viáveis para
evitar a degradação ambiental. Assim, não se está
proibindo de forma geral e irrestrita a realização de
práticas que eventualmente possam causar danos
ambientais. Ao contrário disso, recomenda-se a
prudência através da adoção de medidas preventivas quando na adoção de tais medidas possa haver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, cuja
extensão não é conhecida com absoluta certeza
científica. Na dúvida, deve-se precaver o dano
ambiental.
Por outro lado, quanto ao Princípio da Prevenção, dispõe a Declaração do Rio de Janeiro de
1992, em seu Princípio 8:
A fim de conseguir-se um desenvolvimento
sustentado e uma qualidade de vida mais elevada para todos os povos, os Estados devem
reduzir e eliminar os modos de produção e de
consumo não viáveis e promover políticas demográficas apropriadas.

Dissertando sobre a aludida distinção, Paulo
Affonso Leme Machado6 esclarece:
A implementação do princípio da precaução
não tem por finalidade imobilizar as atividades humanas. Não se trata da precaução que
tudo impede ou que em tudo vê catástrofes ou
males. O princípio da precaução visa à durabilidade da sadia qualidade de vida das gerações
humanas e à continuidade da natureza existente no planeta.

Além dessa declaração internacional, o princípio da precaução encontra-se retratado na Convenção de Diversidade Biológica (também assinada no Rio de Janeiro em 05/06/92, ratificada pelo
Congresso Nacional e com entrada em vigor para
o Brasil a partir de 29/05/94) e na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima
(assinada em Nova York, em 09/05/92, ratificada
4

BOHNERT, Luciana N. Princípio da Precaução no Direito
Ambiental. Disponível em: http://www.webartigos.com/articles/2558/1/Principio-Da-Precaucao-No-Direito-Ambiental/pagina1.htm l #ixzz1EoOaxg3X. Acesso em: 23 de fev. 2011.
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AMOY, Rodrigo A. Princípio da Precaução e Estudo de Impacto
Ambiental no Direito Brasileiro. Revista da Faculdade de Direito
de Campos. [S. l.]; Ano VII, Nº 8: 607-668; Jun., 2006. Disponível
em: <http://www.fdc.br/Arquivos/Mestrado/Revistas/Revista08/
DiscenteGraduacao/Rodrigo.pdf>. Acesso em: 23 fev. 2011.

E acrescenta ainda:
Em caso de certeza do dano ambiental, este
deve ser prevenido, como preconiza o princípio da prevenção. Em caso de dúvida ou de incerteza, também se deve agir prevenindo. Essa
é a grande inovação do princípio da precaução.

6

MACHADO, Paulo A. L. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 72.
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A dúvida científica, expressa com argumentos
razoáveis, não dispensa a prevenção.

Desta feita, observa-se que o Princípio da Prevenção traz orientação diferente daquela constante do Princípio da Precaução. Neste, não há
certeza quanto à efetiva ocorrência ou a extensão
do dano ambiental, mas, mesmo assim, medidas
preventivas devem ser adotadas; enquanto naquele
são conhecidas as atividades causadoras de dano
ambiental (modos de produção e de consumo não
viáveis e políticas demográficas não apropriadas),
que os Estados devem reduzir e eliminar a fim de
conseguir um desenvolvimento sustentado e melhor qualidade de vida para sua população.
3.2 INCIDÊNCIA

DA DISCIPLINA DO PRINCÍPIO DA PRE-

VENÇÃO AO CASO CONCRETO OBJETO DO PROCESSO
N° 9472-54.2010.4.01.3801

Embora os argumentos apresentados pelo requerente tenham adotado como fundamento o
princípio da precaução, observou-se, todavia, que
a hipótese era de aplicação do princípio da prevenção, pois não se vislumbrou sequer ameaça de
danos sérios ou irreversíveis, bem como a sensível
redução ou perda da diversidade biológica.
Não houve dúvida científica expressa com argumentos razoáveis acerca da existência de grave prejuízo ambiental com a construção da BR
440. Pelo contrário, tratou-se de obra de pequena
extensão, cujo impacto ambiental foi previsto e
para o qual já vinham sendo adotadas as medidas
preventivas ou compensatórias determinadas pela
legislação.
Assim, refutou-se a alegação de que se trataria
da incidência do princípio da precaução, visto que
não havia incerteza científica sobre a área supostamente objeto de degração ambiental.

Considerações finais
O princípio da precaução e da prevenção sobre
o caso concreto proposto para exame permitiu a
análise de suas diferenças.
Enquanto o princípio da prevenção visa prevenir, por já existir comprovação científica quanto
às conseqüências de determinado ato danoso, o
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princípio da precaução previne por não se saber
quais as conseqüências e reflexos que determinada
ação ou aplicação científica poderão gerar ao meio
ambiente, no espaço ou tempo.
No caso sob análise, a incidência da disciplina
do princípio da precaução, como sustentado pelo
autor da Ação Civil Pública, seria fator impeditivo da realização das obras empreendidas, por se
concentrar na incerteza científica.
Contudo, a partir da visualização da certeza
científica quanto ao não cometimento de danos
de imensa gravidade, o empreendimento passa a
ser possível por restarem demonstrados os efeitos
das obras realizadas.
Desse modo, nota-se a utilidade em se distinguir os mencionados princípios para a verificação de ocorrência de impactos ambientais, com a
finalidade de subsumir o caso concreto às regras
do princípio que lhe seja correspondente, respondendo de forma adequada aos anseios das partes.
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1 A democracia cidadã: a gestão pública
plural e a democracia participativa
A democracia moderna vem sendo marcada
muito mais pela fiscalização, pela cobrança e pela
participação do cidadão no processo político, econômico e social do que necessariamente pela sistemática do voto, do processo eleitoral, do sistema
representativo e de outros instrumentos da concepção restritiva da soberania popular, como a iniciativa popular de lei, o referendo e o plebiscito.
É interessante notar que as frequentes denúncias de corrupção do sistema eleitoral, a polêmica e
complexa forma de financiamento das respectivas
campanhas, a pouca ou quase nula participação
popular no processo legislativo, além do excesso de
normas vagas e abertas que demandam concretização por intermédio do processo de interpretação

e de aplicação, colocam em xeque ou pelo menos
mitigam, sobremaneira, a supremacia do Parlamento e do Poder Executivo como emanações da
verdadeira vontade popular em face da propalada
legitimidade democrática direta dos respectivos
membros de tais funções estatais básicas.
Não deixamos de reconhecer que a democracia
representativa consubstancia um avanço histórico
e um sistema dotado de indiscutível funcionalidade e racionalidade na gestão política da atual
configuração estatal. Mas diante da complexidade
do pluralismo da sociedade moderna, o sistema
representativo, por si só, não tem mais o condão
de conferir respaldo democrático aos governantes,
eis que se constata a necessidade, cada vez mais
crescente, de sua agregação aos elementos da democracia verdadeiramente participativa.
Peter Häberle adverte para a circunstância de
que o “‘Povo’ não é apenas um referencial quantitativo que se manifesta no dia da eleição e que,
enquanto tal, confere legitimidade democrática
ao processo de decisão”. Prossegue o notável jurista alemão afirmando que: “Povo é também um
elemento pluralista para a interpretação que se
faz presente de forma legitimadora no processo
constitucional: como partido político, como opinião científica, como grupo de interesse, como
cidadão.”1
Com efeito, muito mais relevante do que o
mero exercício do voto ou de outros instrumentos do sistema representativo se afigura a ação
diuturna dos cidadãos no que tange à fiscalização
da conduta dos governantes eleitos e dos agentes
públicos responsáveis pela burocracia estatal por
1

HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional – A Sociedade
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Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor 2002, Tradução: Gilmar
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intermédio de inúmeros instrumentos colocados
à sua disposição pelo sistema jurídico, como a
ação popular, o mandado de segurança, a ação
civil pública, o mandado de injunção, a deflagração de medidas preparatórias como a consulta a
procedimentos administrativos de licitações, de
concursos públicos e outros desdobramentos do
direito constitucional de petição; a participação
em órgãos colegiados do Poder Executivo tais
como o CONAMA, o CRPS, etc; a participação
de audiências públicas promovidas pelo Poder
Executivo, pelo Poder Legislativo e por outras instituições democráticas; as reclamações diante dos
órgãos de defesa do consumidor, das ouvidorias
da Polícia, dos órgãos estatais ou dos empreendimentos privados prestadores de serviços públicos;
denúncias ou reclamações diante dos Tribunais
de Contas, da Controladoria-Geral da União [ou
dos órgãos similares nos Estados e nos Municípios], das agências reguladoras da saúde pública,
das telecomunicações, das atividades de petróleo,
das águas, das atividades de energia elétrica, dos
serviços de seguro, dos transportes terrestres, etc.
Representações junto ao Ministério Público, aos
órgãos de defesa do meio ambiente, à Defensoria
Pública, aos meios de imprensa, às organizações
não governamentais, organizações sociais, etc.
Pode-se afirmar, sem nenhum exagero, que no
atual estágio de conquistas democráticas os cidadãos são os co-responsáveis pelo Governo ao lado
dos representantes eleitos.
Boaventura de Souza Santos e Leonardo Avritzer,
em interessante estudo sobre os novos paradigmas
democráticos, em cujo título já se sugere que a própria concepção de democracia seja democratizada2,
nos fornece valiosos elementos de reflexão para a
construção de uma sociedade verdadeiramente participativa e politicamente ativa.
Dentro da visão formulada por Boaventura de
Souza Santos e Leonardo Avritzer, a partir da superação das formas hegemônicas [liberal-democracia
— sistema representativo e democracia marxista],
a democracia passa a ser entendida como uma gramática de organização social e da relação entre Estado e sociedade. Por intermédio dessa concepção
2
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contra-hegemônica ou alternativa, a democracia
deixa de ser uma mera construção teórica utilizada
pelos governantes para legitimar o poder e passa
a ser entendida como real possibilidade de inovação social a partir do processo de participação do
cidadão na vida política.
O estudo destaca a importância do pensamento de Jurgen Habermas na construção do modelo
democrático contra-hegemônico, pois esse autor
abriu espaço para que o procedimentalismo passasse a ser pensado como prática social e não como
mero método de constituição de governos. Merece
registro, dentro desse propósito, o seguinte excerto
do estudo, verbis:
Habermas ampliou o procedimentalismo, reintroduzindo a dimensão social originalmente
ressaltada por Kelsen, ao propor dois elementos no debate democrático contemporâneo: em
primeiro lugar, uma condição de publicidade
capaz de gerar uma gramática societária. Para
Habermas, a esfera pública é um espaço no qual
indivíduos — mulheres, negros, trabalhadores,
minorias raciais — podem problematizar em
público uma condição de desigualdade na esfera privada. As ações em público dos indivíduos
permitem-lhes questionar a sua exclusão de
arranjos políticos através de um princípio de
deliberação societária que Habermas denomina de princípio D: ‘apenas são válidas aquelas
normas-ações que contam com o assentimento de todos os indivíduos participantes de um
discurso racional.3

Aspecto singularmente importante do estudo
de Boaventura de Souza Santos e de Leonardo
Avritzer é o papel que o Brasil vem desempenhando dentro dessas novas perspectivas democrático-participativas, conforme se extrai da seguinte
passagem:
Desse modo, a recuperação de um discurso
argumentativo associado ao fato básico do
pluralismo e às diferentes experiências é parte
da reconexão entre procedimentalismo e participação. Nesse caso, mostram-se patentemente
insuficientes os procedimentos de agregação
próprios à democracia representativa e apa3

Op.cit., p. 51.
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recem em evidência as experiências de procedimentalismo participativo de países do Sul,
como o orçamento participativo no Brasil.4

Importante consignar que as conclusões de Boaventura de Souza Santos e de Leonardo Avritzer
apontam para uma necessidade de se aprofundar as
relações de diálogo entre democracia representativa e democracia participativa, dada a insuficiência
da solução proposta pela teoria hegemônica, uma
vez que “deixa intocado o problema das gramáticas
sociais, e oferece uma resposta simplista, exclusivamente geográfica, ao problema da combinação
entre participação e representação”.5 Os autores
vislumbram duas formas possíveis de combinação entre democracia representativa e democracia
participativa: coexistência e complementaridade.
Sob tal ótica, a coexistência implica uma convivência, em níveis diversos, das diferentes formas
de procedimentalismo, organização administrativa e variação de desenho institucional, ao passo
que a complementaridade implica uma decisão da
sociedade política de ampliar a participação através da transferência para formas participativas de
deliberação de prerrogativas decisórias a princípio
detidas pelos governantes.6
Transportando-se tais paradigmas para a realidade constitucional brasileira, principalmente no
que concerne à idéia de complementaridade entre
democracia representativa e democracia participativa, não é difícil constatar que a Constituição
Federal da República Federativa do Brasil de 1988,
uma das mais democráticas do mundo, conferiu
aos cidadãos um plexo de prerrogativas participativas na vida pública nunca antes vista na história
político-jurídica do país, conforme veremos no
próximo tópico.
Assinale-se também que a ideia de participação popular tem também um fundamento ético:
4
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a solidariedade social. O homem, enquanto ser
social, deve ser também solidário. Como explica Leonardo Boff, em seu Ethos Mundial, todos
os seres estão relacionados entre si e por isso são
reciprocamente solidários. Segundo o autor, esta
é a lei do universo, mas não só: a solidariedade
é também uma categoria política, e foi, em toda
a história humana, condição essencial de desenvolvimento e sobrevivência. Ao mesmo tempo, o
homem, enquanto ser de um planeta — parte de
um todo —, é diretamente responsável por tudo
aquilo que lhe diz respeito e, para sobreviver no
meio em que vive, tem o dever de ser solidário
para com os outros.7
Dessa forma, responsabilidade de todos e solidariedade entre todos estão intrinsecamente ligadas ao novo modelo democrático, a democracia
participativa. Calcada na ética da solidariedade, a
concepção democrática moderna possibilita uma
efetiva e real participação do povo na gestão do
Estado.
No contexto do exame de novos modelos
paradigmáticos de democracia participativa, não
podemos deixar de fazer menção ao artigo dos
juristas alemães Jochen Abr. Frowein e Roland
Bank intitulado “A Participação das Minorias nos
Processos de Tomada de Decisões”, que foi baseado em um relatório preparado como um estudo
encomendado pelo Comitê de Especialistas em
Questões Relacionadas à Proteção das Minorias
Nacionais [DH-MIN] do Conselho da Europa. O
artigo aborda a crescente preocupação dos países
europeus em aperfeiçoar mecanismos que garantam a representação parlamentar de minorias, bem
como a sua representação perante órgãos governamentais e uma maior valorização de canais informais de participação, como as mesas-redondas.8
7

BOFF, Leonardo. Ethos Mundial: um consenso mínimo entre os
humanos. Brasília: Letraviva, 2000. pp. 109-111.

8

FROWEIN, Jochen Abr., BANK, Roland. A Participação das Minorias nos Processos de Tomada de Decisões. Tradução: Fábio
César dos Santos Oliveira. In Igualdade, Diferença e Direitos Humanos. Daniel Sarmento, Daniela Ikawa e Flávia Piovesan [coordenadores]. Lúmen Júris: Rio de Janeiro, 2008, p. 78. Os autores
indicam as medidas adotadas para a representação parlamentar
das minorias: i] diminuição do coeficiente eleitoral a ser obtido
para ingresso no parlamento; ii] reserva de assentos; iii] redução
das fi liações necessárias para registro de um partido; iv] delimitação favorável das circunscrições eleitorais, especialmente no
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A propósito do fortalecimento do modelo
participativo de democracia, digna de registro
se afigura a lição de Miguel Reale quando aborda a progressiva despersonalização do poder na
atualidade e a sua absorção pela regra de direito.
Segundo Reale, o paradoxal e o impressionante é
que a norma iuris não surge sem a interferência
do poder, mas não subsistiria em toda a sua objetividade e legitimidade se não o “engolisse” no
ato mesmo de sua criação, como ocorre com o
nascimento de certos animais, como o caranguejo,
“cuja fêmea devora o macho tão logo por ele fecundada”. Daí “a progressiva jurisfação do poder”, ou
sua “progressiva institucionalização objetiva” com
sua “despersonalização e transpersonalização.” Em
conclusão, Miguel Reale acentua que o poder tende
cada vez mais: i] ser a expressão da idéia de direito;
ii] ser objetivo, despersonalizado e transpessoal;
iii] ser a expressão da integração progressiva de
círculos sociais, com a concomitante garantia de
campos autônomos de ação para os indivíduos e
os grupos; iv] ser fundado no consentimento dos
governados, como expressão das liberdades que se
compõem em unidade.9
Ora, se é verdade que a regra de direito traz embutido em sua estrutura o poder, ou nas palavras
de Miguel Reale “o dever ser do poder”, também
é certo afirmar que as pessoas que vivenciam a
regra de direito, conferindo-lhe colorido social,
interpretando-a e aplicando-a ao mundo da vida
ou, na hipótese de conflito, mediante a sua efetiva
participação em processo judicial, externam, em
seu cotidiano ou na seara jurisdicional, o poder
que lhe é imanente.
Assim, e dentro das perspectivas ora delineadas, trazemos para o contexto da democracia participativa dois desdobramentos da soberania popular em sentido constitucionalmente adequado,
quais sejam, a hermenêutica popular das normas
jurídicas e a sua implicação na efetividade social
do direito ambiental, pois sem a participação da
população nas esferas jurídicas autônomas fica de
todo em todo comprometido um grau satisfatório

de realização dos relevantes desígnios constitucionais inerentes à necessidade de um meio ambiente
ecologicamente equilibrado. Por sua importância,
dedicaremos, em tópico apartado, um estudo pormenorizado da hermenêutica popular do direito
[Capítulo 03 infra].

2 O fortalecimento da democracia participativa na Constituição Brasileira de
1988: catálogo de prerrogativas participativas do cidadão na vida pública
Dignas de registro, por seu valor histórico,
político e social, as seguintes palavras de Ulysses
Guimarães, proferidas em momento sensível dos
trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte
que antecederam à promulgação da atual Constituição brasileira:
Essa será a Constituição cidadã porque recuperará, como cidadão, milhões de brasileiros,
vítimas da pior das discriminações: a miséria.
Cidadão é o usuário de bens e serviços de desenvolvimento. Isso hoje não acontece com
milhões de brasileiros, segregados nos guetos
da perseguição social.
Esta Constituição, o povo me autoriza a proclamá-la, não ficará como bela estátua inacabada,
mutilada ou profanada.
O povo nos mandou aqui para fazê-la, não para
ter medo.
Viva a Constituição de 1988!
Viva a vida que ela vai defender e semear.10

As palavras de um dos grandes artífices da atual Constituição do Brasil exteriorizam o imenso
significado que foi conferido à expressão cidadania depois de 05 de outubro de 1988. Em recente
solenidade de posse dos Defensores Públicos da
União, o orador da turma dos empossados declarou que aquela ocasião era apenas mais uma
continuidade do processo iniciado em 05 de ou10

caso de votação majoritária, e v] fi nanciamento privilegiado a
partidos de minorias. – idem, ibidem, p. 82.
9
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Discurso proferido no contexto histórico dos trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte de 1988, marcado por uma desconfiança propalada por político de significativa influência no
cenário nacional, externada na proposição de que a futura Constituição comprometeria, seriamente, a governabilidade do país.
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tubro de 198811. A sábia manifestação do jovem
profissional de uma das instituições mais importantes para a concretização da cidadania em nosso
país, — principalmente se considerarmos o papel
que a Defensoria Pública ostenta para o resgate
dos “milhões de brasileiros segregados nos guetos da perseguição social” —, destaca relevo para
a circunstância de que a chama constituinte está
viva todos os dias, pois o processo de efetividade
da Constituição brasileira, apesar dos inúmeros
percalços que já enfrentou e do longo caminho
que ainda resta para ser trilhado, encontra-se em
estágio de paulatino e de firme avanço.
A Constituição brasileira de 1988 não concebeu
apenas um cidadão detentor de inúmeros direitos
e o Estado como o seu único garantidor. A Carta
Magna também exige um cidadão politicamente ativo e participativo, que saiba exigir a quem
de direito o cumprimento de suas prerrogativas
constitucionais.
Não basta o cidadão exercer o voto, mas também deve cobrar o cumprimento das promessas
eleitorais dos representantes eleitos. A Constituição permite ao cidadão a fiscalização das contas
públicas [art. 31, § 3º], a denúncia de irregularidades perante os Tribunais de Contas [art. 7, § 2º], a
deflagração de ação popular para anular ato lesivo
ao patrimônio público, a impetração de mandado
de injunção para afastar a omissão legislativa no
que concerne às prerrogativas cidadãs.
A política assistencial, por mandamento constitucional, além das prestações estatais, também
abrange a participação da população, por meio
de organizações representativas, na formulação
das políticas e no controle das ações desenvolvidas
pelo Estado.
A preservação e a defesa do meio ambiente é
um dever do Estado e da coletividade, pois a Constituição tem preocupações com a conscientização
de todo cidadão com as questões relativas ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado como bem
de uso comum do povo.
11

Conforme trecho do discurso do Defensor Público Pedro Paulo
por ocasião da solenidade de posse dos Defensores Públicos da
União no dia 17 de novembro de 2008 ocorrida no auditório do
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil na cidade
de Brasília/DF [3º Concurso Público/DPU].

A segurança pública configura dever do Estado, mas é de responsabilidade de todos. As ações
e serviços públicos de saúde devem assegurar a
participação da comunidade.
A educação será promovida e incentivada com
a colaboração da sociedade visando ao preparo de
todos para o exercício da cidadania. O ensino público deverá ser norteado pelo princípio da gestão
democrática.
Da imensa constelação constitucional de prerrogativas cidadãs, destacam-se aquelas constantes
da seguinte lista de dispositivos da Carta Magna
brasileira contendo um sem-número de previsões
participativas dos cidadãos na vida pública:
1) Art. 5º, XXXIV – “são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos
em defesa de direitos ou contra ilegalidade
ou abuso de poder;
b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal”
2) Art. 5º, LXXIII – “qualquer cidadão é parte
legítima para propor ação popular que vise a
anular ato lesivo ao patrimônio público ou de
entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao
patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas
judiciais e do ônus da sucumbência”;
3) Art. 14 – A soberania popular será exercida
pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos
da lei, mediante: I – plebiscito; II – referendo;
III – iniciativa popular”;
4) Art. 31, § 3º – “As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame
e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a
legitimidade, nos termos da lei.”;
5) Art. 37, § 3º – “A lei disciplinará formas de participação do usuário na administração pública
direta e indireta”;
6) Art. 61, caput e § 2º;
7) Art. 74, § 2º – “Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima
para, na forma da lei, denunciar irregularidades
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ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas
da União;
8) 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”;
9) Art. 198 – “As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
[...] III – participação da comunidade”;
10) Art. 204 – “As ações governamentais na área
de assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade social,
previstos no art. 195, além de outras fontes, e
organizadas com base nas seguintes diretrizes:
II – participação da população, por meio de
organizações representativas, na formulação
das políticas e no controle das ações em todos
os níveis”;
11) Art. 205 – “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade,
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa,
seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho”;
12) Art. 206 – O ensino será ministrado com
base nos seguintes princípios: [...] VI – gestão democrática do ensino público, na forma
da lei.
13) 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.”;
14) Art. 225, § 1º, VII – O Poder Público promoverá, como condição para sua efetividade
VII – a educação ambiental, como elemento
de conscientização do cidadão pela defesa do
meio ambiente;
15) Art. 227 – “É dever da família, da sociedade e
do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida,
à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar
e comunitária, além de colocá-los a salvo de
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toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”;
16) Art. 230 – “A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas,
assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e
garantindo-lhes o direito à vida”;
17) Art. 231 - “Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar
em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Públicoem todos
os atos do processo”;
18) Art. 64 do ADCT - “A Imprensa Nacional
e demais gráficas da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta ou indireta, inclusive fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público,
promoverão edição popular do texto integral
da Constituição, que será posta à disposição
das escolas e dos cartórios, dos sindicatos, dos
quartéis, das igrejas e de outras instituições representativas da comunidade, gratuitamente,
de modo que cada cidadão brasileiro possa
receber do Estado um exemplar da Constituição do Brasil.”

3 A hermenêutica e aplicação popular do
direito
Um importante ponto de partida para a compreensão de uma “hermenêutica popular” do direito é a circunstância de que as leis e as demais
normas jurídicas são destinadas a todos os partícipes da vida social e não somente aos juristas
em especial. A patologia social dos conflitos legais
não pode converter a exceção [intermediação de
profissionais jurídicos como condição de interpretação e aplicação oficial do direito] em regra.
Eduardo Bittar enfatiza que “se se pensar em
uma discussão sobre os signos, o discurso e os sistemas de significação, dever-se-á imediatamente
abrir caminho para uma discussão hermenêutica”. Assim, toda temática semiótica importa numa
apelação ao estudo hermenêutico. No mundo do
direito, existe uma relação comunicativa a partir
do texto jurídico, ou que possui o texto como mediador [destinador-texto-destinatário]. Em suma,
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“onde há textos jurídicos há interpretação. Porém
não só. Onde há comunicação há interpretação;
onde há conhecimento, há interpretação.”12
Gregório Robles, catedrático da Universidade
de Palma de Majorca e o “grande nome da Teoria Comunicacional do Direito”, nas palavras de
Paulo de Barros Carvalho13, ensina que o direito
não é uma coisa, mas um meio de comunicação
social e um subsistema social cuja função consiste
na organização total da sociedade por meio da verbalização das instituições e por meio da expressão
lingüística dos conteúdos normativos. Por sua relevância, passa-se a transcrever o seguinte excerto
de seu valioso estudo:
O direito existe como fenômeno social real na
medida em que os membros da sociedade acatam suas normas, o que evidentemente requer
sua prévia produção verbalizada [alguém tem
que emitir a mensagem: a autoridade] e a prévia compreensão desta [os membros da sociedade devem estar dispostos a entender].14

É sob tal enfoque que situamos a memorável
passagem de Peter Haberle: “quem vive a norma
acaba por interpretá-la ou pelo menos co-interpretá-la.”15 Interessante notar que Häberle, além de
mencionar a expressão “co-interpretação”, também qualifica a atuação do destinatário da norma
como “pré-interpretação” e os indivíduos ou grupos interessados como “intérpretes constitucionais
indiretos ou a longo prazo”.16
Embora se reconheça nos conflitos sociais em
torno do direito uma condição sine qua para o
desenvolvimento e aperfeiçoamento dos modelos
jurídicos, até mesmo em face da dialeticidade que
lhe é inerente, é indubitável, em contrapartida,
que a missão magna do direito é um grau satisfatório de conformação da vida em sociedade, sob
12

BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Linguagem Jurídica, 4ª edição. São Paulo: Saraiva, 2009, pp. 93/94.

13

CARVALHO, Paulo de Barros. Em prefácio à obra “O Direito
como Texto: Quatro Estudos da Teoria Comunicacional do Direito”. São Paulo: Manole, 2005.

pena, aliás, da eclosão de esferas de juridicidade
extraestatais como fruto da desconfiança no poder
do Estado e na legalidade como mecanismos de
emancipação social.
Maria Garcia assinala que a “Constituição e as
leis são feitas para diferentes destinatários, contudo ela se dirige, especificamente, para o cidadão
comum, a unidade social, compondo o Povo.”17
Diante de tal circunstância, a renomada professora
da PUC/SP conclui que a “Constituição, como lei,
dirige-se precipuamente ao comum dos cidadãos,
pretendendo ser entendida, interpretada e aplicada às circunstâncias humanas, no transcorrer
social”18
No pensamento de Hans Kelsen, a transação
jurídica entre os particulares configura um ato
criador e aplicador do direito, nestes termos:
A transação jurídica é um ato pelo qual os
indivíduos autorizados pela ordem jurídica
regulam juridicamente certas relações. É um
fato criador de Direito, pois produz os deveres
e direitos jurídicos das partes que participam
da transação. Mas, ao mesmo tempo, é um ato
de aplicação de Direito, e, desse modo, tanto
cria quanto aplica Direito. As partes fazem uso
das normas gerais que tornam as transações jurídicas possíveis. Ao firmarem uma transação
jurídica, elas aplicam essas normas jurídicas
gerais. Ao dar aos indivíduos a possibilidade
de regular a sua conduta recíproca através de
transações jurídicas, a ordem jurídica garante
aos indivíduos certa autonomia jurídica.19

Com efeito, a forma ordinária e natural do
cumprimento das leis votadas e aprovadas pelo
Parlamento é a sua observância pelos membros
da sociedade sem a atuação de agentes estatais intermediários. Assim, também é natural que os cidadãos procedam, diuturnamente, à interpretação
das leis afetas ao seu dia a dia, seja no trabalho, no
campo acadêmico, no âmbito doméstico, no lazer,
17

ROBLES, Gregório. O Direito como Texto: Quatro Estudos de
Teoria Comunicacional do Direito. São Paulo: Manole, 2005.
tradução de Roberto Barbosa Alves, pp. 78/79.

GARCIA, Maria. A Interpretação da Lei como a Interpretação
da Lei pelo Cidadão Comum. Revista de Direito Constitucional
e Internacional, v. 52. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
Julho-setembro 2005, p. 106.
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15

Op. cit, p. 13.

Op. cit, p. 107.

19
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Op. cit. p. 24.

KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. São Paulo:
Martins Fontes, 1998, tradução Luís Carlos Borges, p. 199.
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nas transações comerciais e nas demais instâncias
da esfera pública ou privada em que atuam. Seria
inimaginável e absolutamente intolerável a judicialização ou intermediação profissional extrajudicial
como pressuposto para a aplicação das normas jurídicas em prol de seus destinatários.
Realmente, como não existe “norma jurídica” senão “norma jurídica interpretada” e toda
interpretação pressupõe um intérprete, é forçoso
concluir que a ordinária conduta de observância
das leis por parte da sociedade leva à inarredável
conclusão de que os cidadãos comuns interpretam as normas jurídicas no horizonte do agir e
do vivenciar. As experiências imanentes às categorias do direito não ocorrem de forma autômata
pelos membros do corpo social e pressupõem, no
mínimo, um processo abreviado de interpretação
jurídica, ainda que sem o manejo consciente ou
consistente dos métodos hermenêuticos.
A necessidade do método em matéria de interpretação jurídica decorre, muitas vezes, do problema da linguagem técnica e fechada adotada por
muitas leis, o que pode dificultar o processo de sua
inteligibilidade pelo cidadão comum.
Inocêncio Mártires Coelho sustenta a necessidade de um grau mínimo de compreensibilidade
geral do sistema jurídico, pois o direito é uma coisa
que interessa a todos e a adoção de uma linguagem
comum por parte do legislador possibilitará aos
destinatários das leis o entendimento acerca de
suas ordens e instruções.20
Sobre a questão metodológico-científica da hermenêutica jurídica, Peter Haberle faz um importante esclarecimento prévio sobre a tese da Sociedade Aberta dos Intérpretes, dando conta de que
existe um conceito estrito de interpretação, o qual
se restringe à “atividade que, de forma consciente
e intencional, dirige-se à compreensão e à explicitação de sentido de uma norma [de um texto]”,
sendo-lhe imanente o manejo do método.
O grande constitucionalista alemão adverte,
contudo, que para “uma pesquisa ou investigação realista do desenvolvimento da interpretação,
pode ser exigível um conceito mais amplo de hermenêutica”, alargando-se o seu raio de ação para
20
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COELHO, Inocêncio Mártires. Interpretação Constitucional,
3a. edição. São Paulo: Saraiva, 2007, pp. 42/43.

abranger o cidadão e outras “potências públicas”,
pois “representam forças produtivas de interpretação” e, por isso, são “intérpretes constitucionais
em sentido lato”.21
Se, por um lado, boa parte da população ao
interpretar as normas jurídicas o faz sem uma metodologia organizada e conscientemente direcionada, também é verdade que uma gama considerável
de cidadãos, diretamente ou por intermédio de
entidades representativas, adotam, ao revés, procedimentos hermenêuticos consistentes e com metodologia pré-direcionada, muitas vezes com mais
habilidade do que a generalidade dos profissionais
do direito, seja pela notória experiência adquirida
pelo vivenciar a realidade das normas interpretadas, seja em face de uma especialização adquirida
pelo exercício de determinadas funções públicas
ou atividades privadas.
Sindicalistas experientes e ambientalistas engajados, ainda que sem formação jurídica, normalmente dominam aspectos legais ligados à liberdade
de associação sindical e às categorias dogmáticas
do direito ambiental. Um agente estatal sem formação jurídica que se dedicou durante toda uma
vida à carreira militar, normalmente reúne condições técnicas e um arcabouço de experiências
que o credenciará a interpretar e aplicar o direito
castrense com muito mais manejo e razoabilidade
do que profissionais jurídicos sem vivência e específicos conhecimentos nessa área.
Stephen Golub, um dos coordenadores dos
projetos de promoção e defesa de direitos apoiados pela Fundação Ford no mundo, aborda os
relevantes trabalhos realizados por profissionais
paralegais, que são leigos que desenvolvem atividades jurídicas comunitárias em vários países como
Quênia, Namíbia e África do Sul. 22

4 Hermenêutica popular do direito ambiental como instrumento de efetivi21

Op. cit., p. 14.
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GOLUP, Stephen. Paralegais como Apoio Jurídico para suas
Comunidades. In Caminhos para a Justiça: Projetos de Promoção e Defesa de Direitos Apoiados pela Fundação Ford no Mundo. Coordenadores Stephen Golub e Mary McClymont. Rio de
Janeiro: Renovar, 2003. Fundação Ford. Rio de Janeiro, 2003.
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dade social em prol do artigo 225 da
Constituição Federal de 1988
Existem ramos do direito cuja realização prática é tão importante que a Constituição proclama
mecanismos conducentes à atuação interpretativa
dos cidadãos como elemento indispensável para
sua efetividade.
O direito ambiental afigura-se como um eloquente exemplo, tendo em vista que um meio ambiente ecologicamente equilibrado é essencial à sadia qualidade de vida e a sua preservação por todos
é uma condição para a sobrevivência do próprio
planeta [salvaguarda constitucional das futuras
gerações — CF/88, art. 225, caput]. Tanto que a
Constituição do Brasil prescreve no parágrafo 1º.
Que “para assegurar a efetividade desse direito,
incumbe ao Poder Público: [...] VI – promover a
educação ambiental em todos os níveis de ensino
e a conscientização pública para a preservação do
meio ambiente”.
Muitos ambientalistas, ainda que sem formação jurídica, desempenham um papel fundamental
para a efetividade do direito ambiental. As lutas
travadas em prol da defesa e da preservação do
meio ambiente, via atuação engajada e corajosa
em locais de sangrentos conflitos, não raro custam
a própria vida desses verdadeiros “conformadores da realidade constitucional”, como no caso de
Chico Mendes.
Artistas e compositores da música popular
brasileira fazem um importante trabalho de divulgação e de conscientização popular da causa
e do direito ambiental, como Vital Farias, em
sua educativa composição “Saga da Amazônia”23
23

Saga da Amazônia - Geraldo Azevedo
Composição: Vital Farias
Toda mata tem caipora para a mata vigiar
veio caipora de fora para a mata defi nhar
e trouxe dragão-de-ferro, prá comer muita madeira
e trouxe em estilo gigante, prá acabar com a capoeira.
Fizeram logo o projeto sem ninguém testemunhar
prá o dragão cortar madeira e toda mata derrubar:
se a floresta, meu amigo, tivesse pé prá andar
eu garanto, meu amigo, com o perigo não tinha ficado lá.
O que se corta em segundos gasta tempo prá vingar
e o fruto que dá no cacho prá gente se alimentar?

e Sá e Guarabyra, na profética poesia ambiental e
clássico da MPB “Sobradinho”.24
A linguagem cinematográfica de penetração
mundial e de índole informativa também tem
prestado um relevante papel na interpretação do
direito ambiental e na conscientização popular em
prol da defesa e da preservação do meio ambiente.
O documentário “Uma Verdade Inconveniente”,
de Al Gore, é um exemplo bem sucedido de divulgação global da causa ambiental e de interpretação
do direito do ambiente e o seu conteúdo instigante
e profundo tem despertado o interesse acadêmico

Depois tem passarinho, tem o ninho, tem o ar
igarapé, rio abaixo, tem riacho e esse rio que é um mar.
Mas o dragão continua a floresta devorar
e quem habita essa mata prá onde vai se mudar?
Corre índio, seringueiro, preguiça, tamanduá
tartaruga, pé ligeiro, corre-corre tribo dos kamaiura
Rio lugar que havia mata, hoje há perseguição
grileiro mata posseiro só prá lhe roubar seu chão
castanheiro, seringueiro já viraram até peão
afora os que já morreram como ave-de-arribação
Zé da Nana tá de prova, naquele lugar tem cova
gente enterrada no chão:
Pois mataram índio que matou grileiro que matou posseiro
disse um castanheiro para um seringueiro que um estrangeiro
roubou seu lugar.
24

Sobradinho
Composição: Sá e Guarabyra
O homem chega, já disfaz a natureza
tira gente, põe represa, diz que tudo vai mudar.
O São Francisco lá pra cima da Bahia
diz que dia menos dia vai subir bem devagar.
E passo a passo vai cumprindo a profecia do Beato que dizia
que o sertão ia alagar.
O sertão vai virar mar, dá no coração
o medo que algum dia o mar também vire sertão
vai virar mar, dá no coração
o medo que algum dia o mar também vire sertão
Adeus Remanso, Casa Nova, Sento-sé
Adeus Pilão Arcado vem o rio te engolir
debaixo d’água lá se vai a vida inteira
por cima da cachoeira o Gaiola vai, vai subir
vai ter barragem no salto do Sobradinho
e o povo vai-se embora com medo de se afogar.
Remanso, Casa Nova, Sento-sé
Pilão Arcado, Sobradinho
Adeus, Adeus.
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no contexto da disciplina direito ambiental, até em
nível de pós-graduação stricto sensu.25
Leonardo Boff, no contexto da necessidade de
uma ética ecocentrada em nível planetário, invoca
os princípios ambientais fundamentais consignados na “Carta da Terra” como um roteiro prático
de significado duradouro e, de forma similar à Declaração Universal dos Direitos Humanos, sustenta
que tal documento solene da ONU está sendo utilizado como um código universal de conduta no
sentido de guiar os povos na direção de um futuro
ecologicamente sustentável.26
Édis Milaré acentua que a comunidade, através
de instituições, movimentos populares e organizações intermediárias, envolvem-se cada vez mais
com a problemática ambiental e tal circunstância
é uma decorrência do amadurecimento político
das instituições e dos cidadãos em geral. O grande nome do direito ambiental brasileiro faz uma
afirmação muito importante dentro das perspectivas teóricas traçadas em nossa linha de estudo:
“Nenhum processo político-administrativo pode
ser desencadeado sem a participação comunitária
se quiser obter legitimidade e eficácia.”27
A pesquisa encomendada pelo Ministério do
Meio Ambiente ao IBOPE/SER, realizada em janeiro de 1997 com duas mil pessoas, ainda que aponte
dados preocupantes no sentido da necessidade de
ampliação do nível de informação dos brasileiros
sobre o meio ambiente, revelou uma tendência de
seu crescimento, principalmente no que concerne
a conceitos técnicos de direito ambiental, em que
21% dos entrevistados consideram-se bem informados a respeito da “perda de biodiversidade”;
28% dos entrevistados compreendem o fenômeno
da “desertificação de solos” e 48% sabem o que é
“efeito estufa”.28

25
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O ilustre Professor Paulo José Leite Farias, em sua disciplina de
direito ambiental do programa de mestrado do Instituto Brasiliense de Direito Público, utilizou o mencionado documentário
de Al Gore como ferramenta pedagógica e de férteis debates no
contexto de sua disciplina.

26

Op. cit., p. 93/94.

27

MILARÉ. Edis. Direito do Ambiente: A Gestão Ambiental em
Foco. 5ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 184.

28

Dados divulgados na nota 138 do Título II da obra Direito do
Ambiente: A Gestão Ambiental em Foco de Édis Milaré.

Edis Milaré destaca três formas de participação
e atuação popular em prol do direito do ambiente: i] participação comunitária nos processos de
criação do direito do ambiente; ii] participação
popular na formulação e execução de políticas
ambientais e participação em órgãos colegiados
dotados de poderes normativos, como o CONAMA; iii] participação popular através do Poder
Judiciário.29
Passaremos a fornecer exemplos dos três níveis
de participação popular sobre o direito ambiental
propostas por Edis Milaré.
A criação legislativa do direito com a participação popular ganhou um colorido especial com
a instituição, no âmbito do Congresso Nacional,
da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, em cujo raio ocorrem importantes
debates com segmentos sociais diversos e suas entidades representativas. Em virtude de sua repercussão no direito ambiental, destacamos a reunião
realizada perante a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal
para debater o conflito entre o Consórcio CESTE
e as populações atingidas pela construção da usina
hidroelétrica de Estreito. Dentre outras pessoas e
entidades, participaram representantes de associações indígenas, membros do Ministério Público
Federal e Senadores da República.30
Edis Milaré defende a tese de que a presença
de representantes da comunidade, indicados livremente pelas associações civis, nos conselhos e órgãos de defesa do meio ambiente enseja a atuação
efetiva na “criação do Direito tutelar ambiental”31.
É o que ocorre no âmbito do CONAMA, órgão colegiado de âmbito nacional que tem como competência, entre outras, estabelecer normas, critérios
e padrões relativos ao controle e à manutenção
da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso
racional dos recursos ambientais.32
29

Ob. cit. pp 185/187.

30

Programa veiculado pela TV Senado no dia 07.05.2008. Dentre outros integrantes da mesa de debates, participaram da
reunião: Antônio Veríssimo e Gercília Krao, representantes de
associações indígenas; a Subprocuradora-Geral da República,
Dra. Deborah Machado e o excelentíssimo Senador José Nery
[PSOL/PA].

31

Op. cit. p. 185/186.

32

Lei 6.938/81, art. 8º, VII.
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O exemplo mais contundente de participação
cidadã na tutela jurisdicional do meio ambiente
é a previsão constitucional da ação popular, cujo
objeto foi ampliado pela Constituição Federal de
1988 [art. 5º, LXXIII] e abrange, expressamente, a
anulação de ato lesivo ao meio ambiente.
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Princípio da precaução e tutela antecipada
ex officio em lides ambientais
Juiz federal substituto Marcio Sá Araújo

1 Princípio da precaução
Dois fatores básicos ensejaram o recrudescimento da relevância do princípio da precaução1
no Direito Ambiental.
Em primeiro lugar, verifica-se, atualmente, uma
realidade fática desafiadora na busca de um meio
ambiente ecologicamente equilibrado. Realidade
marcada por mudanças climáticas. Essa mutação
está entrelaçada com fenômenos complexos como
o aumento da temperatura no globo terrestre2 e o
surgimento de organismos geneticamente modificados (OGMs), decorrente do desenvolvimento
biotecnológico3.
Em segundo lugar, a doutrina aponta uma mudança metodológica no Direito Ambiental, que
desembocou na sua atual fase. Ney de Barros Belo
Filho4 pontifica que a primeira fase de tal disciplina era voltada para a limitação das atividades
1

A doutrina aponta vários princípios que regem o Direito Ambiental. Além do princípio da precaução, os estudiosos apresentam outros cânones: princípio do ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana; princípio
da natureza pública da proteção ambiental; princípio do controle
do poluidor pelo Poder Público; princípio da consideração da
variável ambiental no processo decisório de políticas de desenvolvimento; princípio da participação comunitária; princípio do
poluidor-pagador; princípio da prevenção; princípio da função
socioambiental da propriedade; princípio do direito ao desenvolvimento sustentável; princípio da cooperação entre os povos.
Tal arrolamento encontra-se em MILLARÉ, Edis. Direito do Ambiente. Doutrina – jurisprudência – glossário. 3 ed. São Paulo,
Revista dos Tribunais, 2004. p. 136 a 153.

2

“(...) as recentes pesquisas expostas no 4º Relatório do IPCC ainda demonstram que a temperatura na Terra aumentou cerca de 2
graus nos últimos anos” (BELLO FILHO, Ney de Barros. Direito
Ambiental das Mudanças Climáticas. Revista de Direito Ambiental. São Paulo, n. 58, p. 274-290, abril-junho. 2010. p. 278)

3

4

Sobre o tema ver SOUZA, Júpiter Palagi de; SOUZA, Larissa
Oliveira Palagi de. Princípio da precaução: pesquisas biotecnológicas, mudanças climáticas, disputas econômicas e organismos
geneticamente modificados. Revista de Direito Ambiental. São
Paulo, n. 59, p. 185-199, julho-setembro. 2010.
BELLO FILHO, op. cit., p. 282.

conducentes à poluição, enquanto que a segunda
preocupava-se com a sobrevivência dos ecossistemas. O referido jurista informa que as discussões
da ordem do dia mudaram: giram em derredor da
sobrevivência da Terra em si. Há especial atenção
com as mudanças climáticas, gerando o Direito
Ambiental das Mudanças Climáticas.
Tais fenômenos geraram o recrudescimento
de prestígio de ditames voltados para a busca de
cautela, para prevenir a degradação ambiental, em
situações de incerteza pela insuficiência de conhecimento científico.
O objetivo do presente estudo consiste em
aferir se, com base no princípio da precaução, é
licito a concessão de tutela antecipada sem requerimento nas lides ambientais. Para tanto, é mister
uma perspectiva interdisciplinar, com o manuseio
de categorias jurídicas do Direito Ambiental e do
Direito Processual.
As disciplinas jurídicas são caracterizadas por
princípios que lhes dão identidade e coerência interna. Atenta a essa premissa, a doutrina tem se
ocupado em elucidar o significado e alcance de
tais cânones. Tal esforço resultou em recrudescimento da importância dessas normas no sistema
jurídico, com repercussões significativas na jurisprudência.
Não é tarefa trivial apresentar um conceito de
princípio. Tal dificuldade decorre, dentre outros
fatores, da forte carga valorativa de tal categoria jurídica. Afigura-se razoável apresentar, como ponto
de partida, a definição apresentada por Celso Antônio Bandeira de Mello5, sic:
(...) mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental
que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério
5

MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 23 ed.
São Paulo, Malheiros, 2007. p. 926 e 927.
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para sua exata compreensão e inteligência exatamente por definir a lógica e racionalidade do
sistema normativo, no que lhe confere a tônica
e lhe dá sentido harmônico.

No que tange especificamente ao princípio da
precaução, Maurício Mota6 averba que tal postulado surge, em sua formulação internacional, em
1992, na Declaração do Rio da Conferência das
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Com base em tal comando, quando
houver ameaça de danos graves ou irreversíveis,
a ausência de certeza científica absoluta não será
utilizada como razão para o adiamento de medidas
economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental.
Enfrentando a questão da distinção entre princípio da precaução e princípio da prevenção, Edis
Milaré7, após analisar a etimologia dos respectivos
termos, desenvolve considerações que merecem
transcrição literal:
A diferença etimológica e semântica (estabelecida pelo uso) sugere que prevenção é mais ampla
do que precaução e que, por seu turno, precaução é atitude ou medida antecipatória voltada
preferencialmente para casos concretos.
Não descartamos a diferença possível entre as
duas expressões, nem discordamos dos que
reconhecem dois princípios distintos. Todavia, preferimos adotar princípio da prevenção
como fórmula simplificadora, uma vez que prevenção, pelo seu caráter genérico, engloba precaução, de caráter possivelmente específico.

Tem prevalecido — acertadamente — a doutrina que estabelece divisão entre os aludidos postulados. Segundo essa ótica, o princípio da prevenção
relaciona-se com o perigo certo, concreto; diferentemente, o princípio da precaução pertine com
o perigo incerto, abstrato. Nesse sentido, Joana
Setzer e Nelson da Cruz Gouveia8 esclarecem:

120

6

MOTA, Mauricio. Princípio da precaução no direito ambiental:
uma construção a partir da razoabilidade e da proporcionalidade. Revista de Direito Ambiental. São Paulo, n. 50, p. 180-211,
abril-junho. 2008. p. 181.

7

MILLARÉ, op. cit., p. 144.

8

SETZER, Joana; GOUVEIA; Nelson da Cruz. Princípio da precação rima com ação. Revista de Direito Ambiental. São Paulo, n.

De maneira sintética, pode-se dizer que enquanto a prevenção busca cuidar de riscos
probabilísticos (risco de danos potencial), a
precaução se destina a gerir riscos que não são
probabilísticos (risco de perigo potencial).
O princípio da prevenção traduz uma conduta racional ante um mal que a ciência pode
objetivar e mensurar, que se move dentro das
certezas das ciências. Aplica-se quando o perigo é certo e quando se têm elementos seguros
para afirmar que uma determinada atividade
é efetivamente perigosa.
(...)
O princípio da precaução, pelo contrário, enfrenta a incerteza dos saberes científicos em
si mesmo. Sua aplicação observa argumentos
de ordem hipotética, situados no campo das
possibilidades, e não necessariamente de colocações científicas.

Seja como for, é importante vincar que os dois
mandamentos analisados têm como denominador
comum a exigência de busca de medidas que evitem a degradação ambiental.
Notório que o manejo de tais princípios toma
dimensão significativa em medidas judiciais de
urgência — notadamente a tutela antecipada. Em
muitas lides ambientais, a efetivação de provimentos de resguardo ambiental não pode aguardar o
término da relação processual, sob pena de comprometimento do próprio direito substancial.

2 Tutela antecipada expedida sem requerimento das partes
O instituto da tutela antecipada está previsto,
de forma genérica, no art. 273 do CPC, com redação dada pela Lei n. 8.952/94, sic:

Art. 273 – O juiz poderá, a requerimento da
parte, antecipar, total ou parcialmente, os
efeitos da tutela pretendida no pedido inicial,
desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e:
I – haja fundado receio de dano irreparável ou
de difícil reparação; ou

49, p. 158-183, janeiro-março. 2008. p. 167.
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II – fique caracterizado o abuso de direito de
defesa ou o manifesto propósito protelatório
do réu.

É preciso fincar a premissa que o dispositivo
citado faz alusão a duas hipóteses de tutela antecipada. No primeiro inciso, o pressuposto é o
dano irreparável. No inciso seguinte, a requisito
legal é diferente: a evidência do direito, tornando
abusiva ou protelatória a defesa. Em virtude dessa
diferença, a doutrina usa terminologia diversa para
os incisos: tutela de segurança (inc. I) e tutela de
evidência (inciso II)9.
A letra do caput do art. 273 do CPC é enfática
ao estabelecer a necessidade de requerimento para
a concessão de tutela antecipada. Alguns fundamentos justificam tal premissa.
Parte da doutrina afirma que a impossibilidade de concessão ex officio de tutela antecipada
afina-se com o princípio da congruência, adotado
pelo Código de Processo Civil nos arts. 128 e 460.
Trata-se de cânone que predica que a sentença não
pode ir além do pedido10.
Outro óbice à concessão de ofício consiste
no fato de que a efetivação da tutela ocorre sob
responsabilidade do beneficiário de tal decisão.
Alexandre Freitas Câmara11 faz observação que
merece transcrição:
Ademais, não se pode olvidar a hipótese de
a tutela antecipada ser, afinal, indevida, causando danos à parte adversa, os quais precisarão ser reparados. Não se poderia, porém,
responsabilizar o autor por um dano causado
ao réu que ela não pedira (assim como não
seria possível, na hipótese, responsabilizar o
juiz, o qual só responde civilmente nos casos
de dolo ou fraude, conforme dispõe o art. 133
do CPC).

É sabido que parte dos doutrinadores admite a
concessão de tutela antecipada sem requerimento.

É preciso deixar claro, contudo, que isso é admitido excepcionalmente e apenas nos casos de tutela
de urgência. Nesse sentido, convém transcrever
o entendimento de Luiz Guilherme Marinoni e
Daniel Mitdiero12:
A tutela antecipada tem de ser requerida pela
parte. Excepcionalmente, em casos graves e de
evidente disparidade de armas entre as partes,
à luz da razoabilidade, é possível antecipar a
tutela de ofício no processo civil brasileiro.

O Poder Judiciário já sufragou hipóteses de
concessão de ofício, relacionada com hipótese de
tutela de segurança. É o caso, v. g, de julgado do
Tribunal Regional da 1ª Região (AC – Apelação cível – 200638050006088, Relator convocado Charles Renaud Frazão de Moraes), que versa sobre
matéria previdenciária.
Fincadas as premissas supra, tem-se que o sistema jurídico não impede, a título excepcional, a
concessão de ofício de tutela antecipada em lides
ambientais. Tal se justifica por apreço ao já citado
princípio da precaução.
É relevante registrar que o figurino do princípio
da precaução guarda perfeita sintonia com o grau
de cognição que o juiz exerce em tutela antecipada.
O aludido postulado incide justamente nos casos
de incerteza de atuação que gere degradação ambiental, justificando-se pelo mero perigo abstrato.
Já a tutela antecipada é uma tutela jurisdicional
satisfativa que se louva em mero juízo de probabilidade (hipótese de cognição sumária) 13. Verifica-se,
com clareza, que tanto o princípio da precaução
quanto a tutela antecipada não exigem certeza para
tomada de medida de proteção ambiental.
Sobremais, o projeto de novo CPC (projeto
166/201014) é claro em apontar, no seu art. 284,
a possibilidade de concessão de ofício de tutela
de urgência.

12
9

CÂMARA Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil.
Vol. 1. Rio de Janeiro, Lumen Júris, 2008. p. 443.

10

DIDIER JR, Fredie; BRAGA, Paulo Sarno; OLIVEIRA, Rafael.
Curso de Direito Processual Civil. Vol. 2. Salvador, Edições Podivm, 2007. p. 555;

11

CÂMARA, op. cit., p. 439.

MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de
Processo Civil comentado artigo por artigo. São Paulo, Revista
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Art. 284. Em casos excepcionais ou expressamente autorizados por lei, o juiz poderá conceder medidas de urgência de ofício.

Seja no regime do CPC vigente, seja no regramento do referido projeto, verifica-se, no fenômeno em questão, a injunção de peculiaridades
do direito substancial nos quadrantes do direito
processual. A tutela antecipada, conforme a palavra autorizada de Cândido Rangel Dinamarco,
consiste num instituto processual particularmente influenciado pelo direito material15. Segundo o
mestre paulista, a autonomia do direito processual
e sua localização em plano distinto daquele ocupado pelo direito material não significa que um e outro se encontrem confinados em compartimentos
estanques. Na hipótese em foco no presente texto,
a incidência do direito material — no caso, o princípio da precaução — ensejará uma conseqüência
jurídico-processual peculiar: concessão de tutela
antecipada sem requerimento das partes.

3 Conclusões
Em consonância com todas as observações supra, vislumbra-se, de modo excepcional, a possibilidade de concessão de oficio da tutela antecipada
nos casos de receio de dano irreparável ou de difícil
reparação, em lides ambientais. Tal se justifica pelo
princípio da precaução conjugado com a cognição
sumária da tutela antecipada.
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Aspectos jurídicos pontuais relacionados com a área de reserva
legal ambiental das propriedades rurais
Juiz federal substituto Maurício Rios Júnior

1 Introdução
1 Introdução. 2 Responsabilidade do adquirente de propriedade rural sem a preservação da
reserva legal ambiental. 3. Direito à indenização
da área de reserva florestal legal em imóveis rurais desapropriados para fins de reforma agrária.
4. Conclusões
A regulamentação legislativa da chamada Reserva Ambiental Legal no Brasil recebeu, como é
natural, influência do pensamento social e político
reinante nos respectivos momentos históricos.
Nota-se, a propósito, que por ocasião da edição
do Decreto Federal nº 23.793/34, tido como sendo
o nosso primeiro Código Florestal, assim como o
vigente, encartado na Lei nº 4.771/65, a atuação
legislativa se encontrava norteada por dois fatores primordiais materializados na necessidade de
ocupação do território, inclusive com incentivos
governamentais nas regiões de fronteiras, e de
valorização da exploração dos recursos naturais
como fontes de matérias-primas propiciadoras
do desenvolvimento econômico e social, com a
geração de renda e empregos1.
1

Em artigo intitulado Apontamentos sobre a Reserva Florestal
Legal: A necessidade de uma nova Política Florestal no Brasil,
publicado na internet no endereço http://www.ambito-juridico.
com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_
id=7341, Rafael Costa Freiria, após acentuar tais aspectos em
relação ao Decreto nº 23.793/34 e passando a se reportar à Lei nº
4.771/65, demonstrou que esta “continuou sendo o foco principal
a perspectiva utilitarista de regulamentação dos recursos naturais, no caso recursos florestais, sendo a Reserva Florestal Legal
um condicionante mínimo para a supressão e exploração florestal existente no restante da propriedade, é o que se depreende da
redação original do artigo 16 do Código Florestal: “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””.

Sobreveio então a Constituição Federal de 1988
com marcante enfoque ambientalista, dispondo
seu art. 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”.
Mais que isso, ao reconhecer e assegurar o direito de propriedade com garantia fundamental
do cidadão, estabeleceu que ela deverá atender a
sua função social “art. 5º, caput, XXII e XXIII),
normatização alçada à categoria de princípio geral
da atividade econômica (art. 170, III).
Ainda no âmbito constitucional, para que não
pairassem dúvidas, tratou a Constituição de elencar
as exigências necessárias e suficientes para que se
considere cumprida a função social da propriedade, o que assim ocorre quando, “simultaneamente,
segundo critérios e graus de exigência estabelecidos
em lei, aos seguintes requisitos: I – aproveitamento racional e adequado; II – utilização adequada
dos recursos naturais disponíveis e preservação do
meio ambiente; III – observância das disposições
que regulam as relações de trabalho; IV – exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários
e dos trabalhadores” (art. 186).
Por fim, ainda no campo legislativo, tivemos
supervenientemente a edição da Medida Provisória nº 2.166-67/2001, que trouxe, como normatização mais importante, naquilo que interessa para
os limites deste trabalho, a redefinição do percentual da reserva legal de acordo com a localização
territorial do imóvel rural, importando, para este
fim, os biomas em que se encontram inseridos os
imóveis, fixando em 80% para aqueles localizados
na área da Amazônia Legal, 35% para o Cerrado e
20% para as demais áreas.
Vê-se, assim, que a partir de 1988 as normas
jurídicas deixaram de ser editadas a partir de um
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foco de exploração econômica da propriedade e
passaram a buscar “um regime jurídico próprio
que seja coerente e equilibrado com a necessidade atual da propriedade rural cumprir sua função
social de forma efetivamente sustentável, o que
implica conciliar finalidades econômicas, sociais
e ambientais”2.
Não obstante, e diante da recepção constitucional do Código Florestal de 1965, bem ainda da
revogação parcial de suas normas com a introdução de outras mais orientadas com as atuais disposições constitucionais acima referidas, o fato é que
atualmente convivem normas que foram editadas
em diferentes momentos históricos e sob o influxo
de diferentes pensamentos, dando azo a grande
litigiosidade entre ruralistas e ambientalistas, cujas
idéias discrepantes orientam, inclusive, as discussões no Congresso Nacional em relação à edição
de um novo Código Florestal.
Enquanto não sobrevém a novel legislação, é
de interesse jurídico uma breve sistematização do
instituto, bem ainda a investigação das soluções
que a jurisprudência dos tribunais vem dando aos
conflitos de interesses relacionados com a matéria
e submetidos ao exame jurisdicional, sendo precisamente estes os objetivos do presente trabalho.

2 Responsabilidade do adquirente de
propriedade rural sem a preservação
da reserva legal ambiental
Embora não seja novidade no ordenamento
jurídico brasileiro (art. 16 da Lei nº 4.771/65), a
constituição de reservas florestais nas propriedades
rurais se constituía em obrigação legal pouco observada em todo o país. Os proprietários de imóveis rurais violadores da ordem jurídica de fato
não sofriam qualquer sanção pelo cometimento
da infração ambiental, sendo praticamente inexistente, em tempo não muito distante, atividade
fiscalizatória nesse sentido.
Ao contrário, na época do governo militar o
país apresentava baixas taxas de densidade demográfica, especialmente na Região Norte, o que
levou o Governo Federal a até mesmo incentivar
2

124

Id. Ibid.

a ocupação de áreas de florestas, de forma que o
desmatamento não era questão que ensejasse preocupação.
Chegou a ser criado o GETAT, que era o Grupo Executivo das Terras do Araguaia-Tocantis
(GETAT), com a finalidade de coordenar, promover e executar as medidas necessárias à regularização fundiária no Sudeste do Pará, Norte de
Goiás e Oeste do Maranhão, nas áreas de atuação
da Coordenadoria Especial do Araguaia-Tocantis,
criada na forma do disposto no artigo 1º do Decreto-lei nº 1.523, de 3 de fevereiro de 1977”, nos
termos do art. 1º do Decreto-lei Nº 1.767, de 1º de
fevereiro de 1980.
Dispunha o art. 5º deste último normativo
citado que o GETAT ficava autorizado a aceitar
doações de terras em favor da União e delas dispor
para promover a regularização fundiária prevista
no artigo 1º.
Como se observa, incentivava-se a ocupação
com a promessa de posterior regularização da posse; e ocupação não ocorre sem desmatamento, o
que demonstra que naquela época, não obstante
a disposição contida no art. 16 da Lei nº 4.771/65,
o desmatamento de florestas não era questão que
causasse transtornos aos proprietários rurais.
Somente após o advento da nova Constituição Federal (1988), e principalmente depois que
a questão ambiental passou a ocupar posição de
destaque na pauta de discussões da comunidade
internacional, o que teve como marco a realização
da ECO-92, Conferência realizada na cidade brasileira do Rio de Janeiro onde representantes de
quase todos os países do mundo reuniram-se para
decidir que medidas tomar para conseguir diminuir
a degradação ambiental e garantir a existência de
outras gerações, ocorreu o fortalecimento do IBAMA, entidade incumbida da fiscalização e proteção
ambiental no âmbito federal.
Nesse meio tempo deve ser considerada também a vigência da Lei nº 8.171/91, que dispôs sobre
a nova política agrícola e cujo art. 99, a partir do
ano seguinte à promulgação, obrigava o proprietário rural, quando fosse o caso, a recompor em
sua propriedade a Reserva Florestal Legal, prevista
na Lei n° 4.771, de 1965, com a nova redação dada
pela Lei n° 7.803, de 1989, mediante o plantio, em
cada ano, de pelo menos um trinta avos da área
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total para complementar a referida Reserva Florestal Legal (RFL).
Em face da nova importância atribuída à questão ambiental e com o considerável avanço das
atividades fiscalizatórias, que, apesar de ainda hoje
deficiente, passaram a ocorrer diversas autuações
administrativas por desrespeito à obrigação de
constituição da reserva florestal legal em cada
imóvel rural, alcançando inclusive os proprietários
atuais que adquiriram suas propriedades já inteira
ou amplamente desmatadas.
A partir de então se iniciou a judicialização do
problema, argumentando esses novos proprietários que não poderiam ser responsabilizados por
atos de outrem.
E, deve-se reconhecer, a argumentação não
era completamente desarrazoada, na medida em
que a responsabilidade por danos ambientais é de
natureza objetiva, tendo como elementos estruturais imprescindíveis para a sua caracterização a
conduta do agente associada ao dano por um nexo
de causalidade. Assim, não tendo o novo proprietário praticado a conduta (= desmatamento), não
poderia ser ele responsabilizado.
A tese chegou a ganhar ressonância no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, como se pode
depreender do seguinte precedente:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL - OBRIGAÇÃO DE REPARAR - PARTICULAR QUE ADQUIRIU TERRA JÁ DESMATADA - IMPOSSIBILIDADE. NÃO SE
PODE IMPOR A OBRIGAÇÃO DE REPARAR
DANO AMBIENTAL, ATRAVÉS DE RESTAURAÇÃO DE COBERTURA ARBÓREA,
A PARTICULAR QUE ADQUIRIU A TERRA
JÁ DESMATADA. RECURSO IMPROVIDO.
(RESP 199700860515, Garcia Vieira, STJ – Primeira Turma, 04/05/1998).

Posteriormente, essa mesma Corte modificou
seu entendimento para reconhecer a responsabilidade dos adquirentes pela obrigação legal de recomposição da reserva florestal legal nos imóveis
rurais que não atendessem as prescrições do art.
16 da Lei n° 4.771, de 1965.
A análise de tais julgados revela que a alteração
do entendimento assentou-se nos seguintes fundamentos, nem sempre cumulados em todos os

acórdãos: a) as disposições da Lei nº 8.171/91 são
indistintamente aplicáveis a todos os proprietários,
o que, reconheça-se, decorre do princípio da generalidade das leis; b) aquele que perpetua a lesão
ao meio ambiente cometida por outrem está, ele
mesmo, praticando o ilícito; c) a obrigação legal
é de natureza propter rem, transferindo-se para o
novo proprietário com a alienação.
Seguem as transcrições de três precedentes onde
se pode notar a presença desses fundamentos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA
ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO REGIMENTAL. DANOS AMBIENTAIS. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE.
ADQUIRENTE. TERRAS RURAIS. RECOMPOSIÇÃO. MATAS. 1. A Medida Provisória
1.736-33 de 11/02/99, que revogou o art. 99 da
lei 8.171/99, foi revogada pela MP 2.080-58, de
17/12/2000. 2. Em matéria de dano ambiental a
responsabilidade é objetiva. O adquirente das
terras rurais é responsável pela recomposição
das matas nativas. 3. A Constituição Federal
consagra em seu art. 186 que a função social da
propriedade rural é cumprida quando atende,
seguindo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, a requisitos certos, entre os
quais o de “utilização adequada dos recursos
naturais disponíveis e preservação do meio
ambiente” 4. A lei 8.171/91 vigora para todos
os proprietários rurais, ainda que não sejam
eles os responsáveis por eventuais desmatamentos anteriores. Na verdade, a referida
norma referendou o próprio Código Florestal
(lei 4.771/65) que estabelecia uma limitação
administrativa às propriedades rurais, obrigando os seus proprietários a instituírem áreas de
reservas legais, de no mínimo 20% de cada propriedade, em prol do interesse coletivo. 5. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos
para negar provimento ao Recurso Especial.
(EARESP 200000366277, Luiz Fux, STJ – Primeira Turma, 22/04/2003)
RECURSO ESPECIAL - ALÍNEAS “A” E “C”
- PROPRIEDADE RURAL - ATIVIDADE
AGROPASTORIL - RESERVA LEGAL - TERRENO ADQUIRIDO PELO RECORRENTE
JÁ DESMATADO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA 125
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LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO
ADQUIRENTE DO IMÓVEL - EXISTÊNCIA
DE OFENSA AOS ARTS. 16 ALÍNEA “A” E §
2º DA LEI N. 4.771/65; 3º E 267, IV, DO CPC AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, II,
DO CPC - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. Tanto a faixa
ciliar quanto a reserva legal, em qualquer propriedade, incluída a da recorrente, não podem
ser objeto de exploração econômica, de maneira que, ainda que se não dê o reflorestamento
imediato, referidas zonas não podem servir
como pastagens. Aquele que perpetua a lesão
ao meio ambiente cometida por outrem está,
ele mesmo, praticando o ilícito. A obrigação de
conservação é automaticamente transferida do
alienante ao adquirente, independentemente
deste último ter responsabilidade pelo dano
ambiental. Na linha do raciocínio acima expendido, confira-se o Recurso Especial n. 343.741/
PR, cuja relatoria coube a este signatário, publicado no DJU de 07.10.2002. Recurso especial provido para afastar a ilegitimidade passiva
ad causam do requerido e determinar o retorno dos autos à Corte de origem para exame
das demais questões envolvidas na demanda.
(RESP 199900485939, Franciulli Netto, STJ –
Segunda Turma, 19/12/2003)
AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO
REGIMENTAL. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE RECURSAL E DA ECONOMIA
PROCESSUAL. DANO AMBIENTAL EM
RESERVA LEGAL. DEVER DE RECUPERAÇÃO. OBRIGAÇÃO “PROPTER REM”.
ABRANGÊNCIA DO PROPRIETÁRIO ATUAL, INDEPENDENTE DE QUEM CAUSOU
O DANO. 1. É de se conhecer dos embargos
de declaração como agravo regimental, em
razão de seu caráter nitidamente infringente,
em prestígio aos princípios da fungibilidade
recursal e economia processual. 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que (i) a averbação da reserva legal,
no âmbito do Direito Ambiental, tem caráter
meramente declaratório e (ii) a obrigação de
recuperar a degradação ambiental ocorrida
126

na faixa da reserva legal abrange aquele que é
titular da propriedade do imóvel, mesmo que
não seja de sua autoria a deflagração do dano,
tendo em conta sua natureza propter rem. 3.
Neste sentido, v., p. ex., REsp 343.741/PR, Rel.
Min. Franciulli Netto, DJU 7.10.2002; REsp
745.363/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJU 18.10.2007; e REsp 453.875/PR, Rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
11.11.2009. 4. É pacífica a jurisprudência desta
Corte Superior no sentido de que não cabem
embargos de declaração para que o STJ enfrente matéria constitucional, ainda que para fins
de prequestionamento, sob pena de usurpação
da competência do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.
(EDAG 200901702607, Mauro Campbell Marques, STJ – Segunda Turma, 06/08/2010)

Apesar da matéria já se encontrar suficientemente amadurecida no Superior Tribunal de
Justiça, não se pode descartar que venha a ser ela
ressuscitada na jurisprudência, especialmente do
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo em
vista o acréscimo das áreas de reserva florestal legal dos imóveis rurais localizados nas Regiões da
Amazônia Legal e do Cerrado, que passaram de
vinte por cento para oitenta e trinta e cinco por
cento, respectivamente, conforme acima assinalado.

3 Direito à indenização da área de reserva
florestal legal em imóveis rurais desapropriados para fins de reforma agrária
Outro ponto discutido nos Tribunais a respeito da reserva florestal legal é quanto ao direito a
indenização em casos de desapropriação para fins
de reforma agrária.
O que se deve antecipar desde logo é que a discussão não está relacionada com a indenização da
área propriamente dita, uma vez que esta compõe
o preço do imóvel como terra nua, indiscutivelmente indenizável (art. 12 da Lei nº 8.629/93).
Nos correspondentes processos desapropriatórios os expropriados costumam suscitar que a
madeira deve ser economicamente mensurável,
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independentemente do valor conferido à terra nua.
Desejam a indenização autônoma da cobertura
florística.
A solução desta controvérsia comporta análise
de direito intertemporal.
Com efeito, o art. 12, inciso II, da Lei nº
6.829/93, em sua redação originária, dispunha
que o valor da terra nua observará, dentre outros
aspectos, a capacidade potencial da terra. Assim, a
cobertura florística, embora não devesse ser indenizada em separado da terra nua, deveria compor
o preço desta.
Era essa a orientação jurisprudencial que emanava do Tribunal Regional Federal da 1ª Região,
consoante julgado adiante ementado:
ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO
PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA.
AGRAVO RETIDO. JUSTA INDENIZAÇÃO.
PARÂMETROS COBERTURA FLORÍSTICA
INCLUÍDA NO VALOR DA TERRA NUA.
DEVIDA A INDENIZAÇÃO DA REDE
ELÉTRICA. LEVANTAMENTO DOS 20%
RESTANTES DA OFERTA DEPOSITADA.
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. POSSIBILIDADE. JUROS COMPENSATÓRIOS DEVIDOS. TERMO INICIAL DE
CONTAGEM DOS JUROS MORATÓRIOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA EXPROPRIADA NÃO APRECIADOS. DEVOLUÇÃO
AO TRIBUNAL AD QUEM DE TODAS AS
MATÉRIAS NÃO DECIDIDAS NO PROCESSO. ARTS. 515, § 1º, E 516 DO CPC. ART.
12 DA LEI 8.629/93. MEDIDA PROVISÓRIA 1.577/97 E REEDIÇÕES POSTERIORES. CONSTITUCIONALIDADE. LAUDO
PERICIAL E CONVENCIMENTO DO JUÍZO. MANTIDO O VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO NA SENTENÇA. REDUÇÃO
DA ÁREA DO EXPROPRIANDO ÀQUELA
CONSTANTE DO DECRETO PRESIDENCIAL DECLARATÓRIO DE INTERESSE SOCIAL. 1. Indeferido pedido de expedição de
ofício à COELBA, a fim de que esta informasse
sobre a titularidade da rede elétrica do imóvel
expropriando, dado que não restou comprovada, nos autos, a impossibilidade de a parte
obter diretamente a documentação que lhe é

útil. Agravo retido do INCRA conhecido e não
provido. 2. O valor encontrado pelo perito para
a terra nua, mesmo acrescido de percentuais
relativos à cobertura florística, água, energia
elétrica e outros fatores de valorização, não ultrapassou os valores de mercado para os imóveis da região. Benfeitorias avaliadas dentro
dos limites da razoabilidade. 3. Devida a indenização da energia elétrica, uma vez que não
houve doação da rede elétrica à COELBA. 4.
Possível a antecipação dos efeitos da tutela para
levantamento dos 20% restantes da indenização depositada, tendo em vista o longo período
de tramitação do processo e o fato de o valor
da oferta ser incontroverso. Ademais, trata-se
de fato consumado, cuja reversibilidade não
se recomenda. 5. Os juros compensatórios são
devidos pela perda da posse do imóvel, independentemente de ele ser produtivo ou não, no
percentual de 12% ao ano, a partir da imissão
do expropriante na posse do bem, incidentes
sobre a diferença apurada entre 80% do preço
ofertado em juízo e o valor da indenização fixado na sentença, em face do decidido pelo e.
Supremo Tribunal Federal, na ADI/MC 2.3322/DF. 6. Os juros moratórios, a teor do que
dispõe o art. 15-B, acrescentado ao Decreto-lei
3.365/41 pela Medida Provisória 2.183-56/01,
serão devidos à razão de 6% ao ano, a partir
de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele
em que o pagamento deveria ter sido feito, nos
termos do art. 100 da Constituição Federal. 7.
Honorários advocatícios fixados entre 0,5%
e 5% do valor da diferença entre o valor oferecido e o valor da condenação (art. 27, §1º,
do Decreto-lei 3.365/41, alterado pela Medida
Provisória 2.183-56/01). 8. A cobertura vegetal do imóvel compõe o preço de mercado do
bem, não devendo ser destacada. Desnecessária a realização de inventário florestal se, na
hipótese, não há comprovação de exploração
florestal autorizada. Em sendo irrelevante a
produção da prova para o desfecho da lide,
inexiste cerceamento de defesa. 9. O art. 12 da
Lei 8.629/93 não encerra qualquer inconstitucionalidade ao estatuir a pesquisa de mercado
como critério norteador da justa indenização.
10. Considerando os esclarecimentos prestados
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pelo perito, correta a avaliação do seringal e da
cultura de cacau. 11. Embargos declaratórios
interpostos pela expropriada e não apreciados
antes da sentença poderão ser apreciados pelo
Tribunal ad quem, nos termos dos arts. 515,
§1º, e 516 do CPC, sem que seja decretada a
nulidade da sentença. 12. Quando da análise
do conjunto probatório colacionado aos autos,
prevalece, para a formação do convencimento
do julgador, o princípio da livre convicção do
juiz. Assim, o laudo do perito oficial somente
poderá se desacreditado mediante prova idônea e inequívoca da existência de erro ou de
exacerbação na fixação da indenização. 13. A
área exproprianda é aquela constante do decreto presidencial declaratório de interesse social.
Mantido o valor da indenização estabelecido na
sentença para a terra nua, aí incluída a cobertura florística, e as benfeitorias. 14. Apelação do
expropriante parcialmente provida. 15. Apelação da expropriada improvida.
(AC 199833000225106, Juíza federal Rosimayre
Gonçalves de Carvalho Fonseca (conv.), TRF1
– Quarta Turma, 03/08/2006)

A situação jurídica se modificou com a superveniência da Medida Provisória nº 1.577/1997, sucessivamente reeditada até a de nº 2.183-56/2001,
que, ao alterar o art. 12 da Lei nº 8.629/93, suprimiu do cálculo da terra nua a capacidade potencial
do imóvel.
Logo, a partir de então a potencialidade madeireira da cobertura florística do imóvel somente
deverá ser indenizada, juntamente com o preço
pago pela terra nua, nos casos em que a ação desapropriatória foi ajuizada antes da vigência da
MP nº 1.577/97, o que se deu em 12/06/1997.
Nesse sentido, a contrário senso, a posição do
STJ no julgamento REsp 963.660/MA, Rel. Min.
Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 17.8.2010, DJe
25.8.2010.
Por esse motivo, para os demais casos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se
consolidou no sentido de que a cobertura florística
somente será indenizada em caso de comprovada
exploração econômica do potencial madeireiro
do imóvel e desde que a atividade se desenvolva
de maneira lícita, ou seja, com plano de manejo
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sustentável previamente autorizado pelo IBAMA,
uma vez que a sua exploração sem a correspondente autorização constitui infração e crime ambiental
assim definidos na Lei nº 9.605/98.
A propósito, deve-se enfatizar que as áreas de
preservação permanente, assim entendidas aquelas
relacionadas nos arts. 2º e 3º do Código Florestal,
não são passíveis de indenização, uma vez que legalmente vedada a exploração econômica.
Igualmente, não são indenizáveis as espécies
vegetais raras, endêmicas, em perigo ou ameaçadas
de extinção, bem como as espécies necessárias à
subsistência das populações extrativistas, assim
declaradas por ato do Poder Público (art. 14, “b”,
da Lei nº 4.771/65), bem como a vegetação da Mata
Atlântica primária ou secundária que se encontre
em estágio adiantado de regeneração, conforme
prescreve a Lei 11.428/2006.
Confira-se abaixo o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. COBERTURA FLORÍSTICA. INEXISTÊNCIA DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA. CÁLCULO
EM SEPARADO. INVIABILIDADE. JUROS
COMPENSATÓRIOS. BASE DE CÁLCULO.
DIFERENÇA ENTRE 80% DO DEPÓSITO E
O VALOR FIXADO NO ACÓRDÃO. ART.
437 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA. JUSTA INDENIZAÇÃO.
DEPÓSITO INICIAL CONFIRMADO
PELO JUDICIÁRIO. ART. 19 DA LC 76/93.
SUCUMBÊNCIA DO EXPROPRIADO. 1. A
indenização da cobertura florística depende
da efetiva comprovação de que o proprietário esteja explorando econômica e licitamente os recursos vegetais, nos termos e limites
de autorização expedida de maneira regular.
Precedente: REsp 608.324/RN, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ acórdão Min.
João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ
3.8.2007. 2. Na análise do potencial econômico
madeireiro, deve-se levar em consideração as
restrições legais e administrativas à utilização
da propriedade, excluindo-se da base de cálculo as Áreas de Preservação Permanente (arts. 2°
e 3° do Código Florestal), as de Reserva Legal
sem Plano de Manejo aprovado pelo órgão
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ambiental competente, bem como as que, por
suas características naturais ou por obediência a estatuto jurídico próprio, não podem ser
exploradas por conta da vedação de supressão
para fins comerciais, de que são exemplos as
árvores imune a corte (art. 14, alínea b, do Código Florestal) e a vegetação da Mata Atlântica,
primária ou secundária em estágio avançado de
regeneração, na moldura da Lei 11.428/2006,
dentre outros casos. 3. Na falta de autorização
ou licença ambiental e de Plano de Manejo, a
exploração de florestas, quando juridicamente
possível, não é um direito ou interesse indenizável; ao contrário, se ocorrer, caracteriza
ilícito ambiental (Lei 9.605/98), sujeito a sanções administrativas e penais, sem prejuízo
do dever de reparar o dano causado, de forma
objetiva, nos termos da Lei 6.938/81. 4. Ainda
que o valor da indenização, fixado na sentença, corresponda ao montante anteriormente
depositado pelo expropriante, incidem juros
compensatórios sobre a parcela cujo levantamento não foi autorizado judicialmente (20%
do depósito, em regra, conforme art. 6º, § 1º, da
Lei Complementar 76/1993), nos termos da jurisprudência do egrégio STF (ADI-MC 2.332/
DF). Precedente: REsp 711.593/MA. 5. Tendo
a imissão na posse ocorrido após o advento
da MP 1.577/97, os juros compensatórios são
de 6% (seis por cento) ao ano, até a publicação da liminar concedida na ADIN 2.332/DF
(13.09.2001). A partir dessa data, passam a ser
calculados em 12% (doze por cento) ao ano,
nos termos da Súmula 618/STF. Precedente:
REsp 437.577/SP, Rel. Ministro Castro Meira,
Primeira Seção, j. 08.02.2006, DJ 06.03.2006. 6.
Não se conhece da suposta violação de dispositivos legais não ventilados no acórdão recorrido sequer implicitamente (Súmula 211/STJ).
7. Atende ao postulado da justa indenização o
acórdão, adequadamente fundamentado, que
fixa seu montante atendendo aos critérios legais (art. 12 da Lei 8.629/93). 8. Tendo o particular contestado o depósito inicial, que acabou
endossado pelo Judiciário, configura-se a sucumbência do expropriado, nos estritos termos
do art. 19, caput, da LC 76/93. 9. Recurso Especial do particular parcialmente provido. Recur-

so Especial do INCRA de que parcialmente se
conhece e a que, nessa parte, se dá provimento.
(RESP 200602496749, Herman Benjamin, STJ
– Segunda Turma, 27/05/2008)

3 Conclusões
Por tudo que se expôs, pode-se concluir que os
adquirentes de propriedades rurais, nas quais não
esteja preservada a área de reserva florestal legal
de que trata o art. 16 da Lei nº 4.771/95, possuem
responsabilidade e estão passivamente legitimados a responderem às pretensões deduzidas em
ações civis públicas para fins de reflorestamento
dessas áreas rurais, ainda que não tenham sido os
responsáveis pelo desmatamento.
Percebe-se ainda que a partir da vigência da
Medida Provisória nº 1.577/97, sucessivamente
reeditada até a de nº nº 2.183-56/2001, não é mais
passível de indenização o potencial madeireiro
verificado na cobertura florística dos imóveis rurais desapropriados para fins de reforma agrária,
salvo se referido potencial vier sendo economicamente explorado de forma sustentável após a
imprescindível aprovação do plano de manejo pelo
IBAMA.
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Conciliação em ações ambientais
Juiz federal Rodrigo de Godoy Mendes

Introdução
Nos últimos anos, o Brasil vem atravessando
uma fase de crescimento, fazendo com que seja
premente a necessidade de realização de obras de
infraestrutura, notadamente na seara de energia
elétrica e transportes. A previsão da realização no
Brasil da Copa do Mundo de futebol, em 2014, e
das Olimpíadas, em 2016, certamente exigirá mais
obras a cargo do poder público e do setor privado.
As obras, que trazem progresso ao país, por outro
lado chegam acompanhadas de inevitáveis danos
ao meio ambiente.
Diante da maior consciência da sociedade em
relação à importância da preservação do meio
ambiente para as futuras gerações, é crescente,
também, o número de demandas judiciais sobre
a matéria. Com a necessidade de mais obras, como
acima explanado, o incremento em ações judiciais
é certo. O judiciário brasileiro já sentiu os efeitos do acréscimo de feitos ambientais e procura
as soluções. Uma das ações adotadas, no âmbito
da Justiça Federal, foi a especialização de varas
ambientais em algumas unidades da federação.
Recentemente, o Tribunal Regional Federal da 1ª
Região especializou varas ambientais nas Seções
Judiciárias do Pará, do Amazonas, do Maranhão
e de Rondônia, o que contribuirá para que haja
um maior conhecimento de causa por parte do
julgador da lide e, em consequência, celeridade e
segurança jurídica para a sociedade. Trata-se de
importante medida, mas que, por si só, não será
suficiente para a solução do problema. Entendo
que, pelas próprias peculiaridades das causas ambientais, é necessária, ainda, uma maior conscientização de todos os envolvidos no processo, tanto o
juiz como as partes, no sentido de se procurar uma
conciliação que ponha fim à controvérsia.

A importância de novos métodos para a
solução de conflitos
Recentemente, há uma maior conscientização,
por parte da sociedade, de que os conflitos não
devem ser dirimidos somente da maneira tradicional, impondo-se o incentivo de outros métodos,
como a conciliação e a mediação, como forma de
alcançar, até mesmo, a prevenção de litígios.
Esta consciência culminou com a recente edição, pelo Conselho Nacional de Justiça, da Resolução CNJ nº 125, de 29 de novembro de 20101, que
dispõe sobre uma política judiciária nacional de
tratamento adequado dos conflitos de interesse no
âmbito do Poder Judiciário. Entre as justificativas
expostas pelo CNJ para a regulamentação, consta
que cabe ao Judiciário estabelecer política pública
de tratamento adequado dos problemas jurídicos e
dos conflitos de interesses, que ocorrem em larga e
crescente escala na sociedade, de forma a organizar, em âmbito nacional, não somente os serviços
prestados nos processos judiciais, com também os
que possam sê-lo mediante outros mecanismos de
solução de conflitos, em especial dos consensuais,
com a mediação e a conciliação. Diz o CNJ que
há, também, a necessidade de se consolidar uma
política pública permanente de incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais de solução
de litígios, e de organizar e uniformizar os serviços
de conciliação, mediação e outros métodos consensuais de solução de conflitos, para lhes evitar
disparidades de orientação e práticas.
A nova mentalidade começa a produzir frutos,
com notícias alvissareiras na imprensa, como a de
que a Faculdade de Direito da Universidade de São
Paulo – USP2 pretende incluir ainda neste ano de
1

http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/1-Resoluo_n_125GP.pdf
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http://ultimainstancia.uol.com.br/conteudo/noticia/FACULDA
DE+DE+DIREITO+DA+USP+VAI+INCLUIR+NA+GRADE+A
ULAS+DE+CONCILIACAO_72959.shtml
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2011, na sua grade de disciplinas, a matéria “conciliação”. A disciplina, segundo noticiado, deve ser
oferecida como optativa no segundo semestre de
2011 e se tornar matéria obrigatória para os alunos
em um prazo de dois anos.
Verifica-se, portanto, que entre os formuladores de políticas judiciárias há uma forte tendência
ao estímulo de práticas alternativas de solução das
contendas, com ênfase na conciliação.

Peculiaridades de causas ambientais
As controvérsias em matérias de meio ambiente não são de fácil solução. São bastante conhecidas as divergências que surgem em cada obra de
infraestrutura que se inicia, não só em setores da
sociedade civil, como, também, no seio do próprio
governo federal, normalmente entre os responsáveis por órgãos “ambientais” e pelos denominados
“desenvolvimentistas”. Para agravar o problema,
quando o governo chega a uma conclusão, não
raro há impugnações por parte do Ministério Público ou um outro órgão ou entidade na sua esfera
de atuação. Não é difícil que, ao final, a contenda
deságue no Poder Judiciário.
O fato é que é quase impossível realizar uma
obra sem que haja algum dano ao meio ambiente,
cuja preservação, assim como o empreendimento,
é do interesse da coletividade. Como o país precisa
crescer, e para tal é imprescindível a realização de
obras de infraestrutura, as quais exigem a imposição de danos à natureza, impossível não se chegar
a um impasse.
Nas causas ambientais, a solução do problema é sempre complexa, eis que exige, para a exata
compreensão da situação, conhecimentos técnicos
especializados. O juiz, por mais que tenha familiaridade com a matéria, certamente precisará do
auxílio de peritos, como, por exemplo, biólogos,
engenheiros ambientais, engenheiros agrônomos,
entre outros, que elaborarão seus pareceres.
Imagine-se a situação hipotética na qual um
município pretende construir um aterro sanitário,
que é imprescindível para o tratamento do lixo
despejado por sua população. Trata-se de obra de
indiscutível necessidade para a sociedade local. No
entanto, suponhamos que a Defensoria Pública, re132

presentando a população que reside nas vizinhanças do local escolhido para o aterro, ingressa com
uma ação judicial, requerendo liminar para a suspensão do início das obras, alegando que o terreno
previsto para a construção do aterro se encontra
dentro de uma área de proteção permanente, que
abrange uma série de espécies vegetais e animais
que não possuem similares em outras localidades.
O juiz, para dirimir a controvérsia, teria que nomear um perito que tivesse condições de examinar
as coordenadas geográficas e asseverar se a área
coincide com a APP. Também deveria se utilizar
de um perito biólogo que iria dizer se efetivamente
existem as alegadas espécies da fauna e da flora no
local, além de se manifestar sobre a sua possível
extinção. Verifica-se, assim, que, além de haver a
necessidade de remuneração de profissionais técnicos, o que encarece o processo, a solução não
tem uma finalização rápida, pois é imprescindível
que os especialistas tenham a oportunidade de se
dirigir ao local, fazer os estudos e, posteriormente,
elaborar o seu parecer. Caso haja a concessão de
uma medida liminar, a obra — que já foi licitada
e que está consumindo recursos públicos — pode
ficar paralisada por um período considerável e
indeterminado. A sociedade paga a conta, tanto
pelos recursos que expende, como pela falta de um
serviço ou de uma obra necessários.
Observo, ainda, que, mesmo em uma vara que
seja especializada em matéria ambiental, que esteja
em dia e com um juiz que seja um exímio conhecedor da matéria, não há garantias de que haverá
uma solução célere e que reflita os interesses da
sociedade. Suponhamos que, na hipótese, haja uma
sentença proferida em três meses, com encerramento da contenda na primeira instância. Ocorre
que a parte que for vencida certamente recorrerá
da decisão e o processo poderá ficar, por anos,
adormecido em um tribunal de apelação, além
de eventuais novos recursos às cortes superiores.
Desta forma, por mais que o juiz de primeira instância seja conhecedor da matéria e julgue com
rapidez, inexiste garantia de que o processo terá
um trânsito em julgado com a celeridade que a
sociedade merece.
O ideal é que haja uma solução mais rápida
e, se possível, menos custosa para a sociedade. A
demora traz prejuízos para todos os envolvidos
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na contenda. E é aí que aparecem as vantagens de
uma solução conciliatória.

A realização de audiência de conciliação
em matéria ambiental
De início, é imprescindível ressaltar que a conciliação não deve ser imposta ao juiz. Trata-se de
uma sugestão, que o magistrado deve considerar
por ocasião de cada processo, ponderando as condições peculiares ao caso. O artigo 125, IV, do CPC,
diz que compete ao juiz tentar, a qualquer tempo,
conciliar as partes. Respeitando entendimentos em
contrário, considero que o código, neste dispositivo, dá uma diretriz para o ofício jurisdicional,
sem impor, por outro lado, uma obrigatoriedade
de realizar a audiência em determinado momento
processual, notadamente porque usa a expressão
“a qualquer tempo”. Em uma solução conciliatória, se o juiz não tiver a convicção que um acordo
possa ser alcançado, dificilmente propiciará condições para que as partes possam fazer concessões
mútuas.
Recentemente, houve uma polêmica em relação
ao 3º Programa Nacional de Direitos Humanos
(PNDH-3)3, elaborado pela Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República, no qual se
pretendeu, entre outras ações, “propor projeto de
lei para institucionalizar a utilização da mediação
como ato inicial das demandas de conflitos agrários e urbanos, priorizando a realização de audiência coletiva com os envolvidos, com a presença do
Ministério Público, do poder público local, órgãos
públicos especializados e Polícia Militar, como
medida preliminar à avaliação da concessão de
medidas liminares, sem prejuízo de outros meios
institucionais para solução de conflitos”. Esta pretensão constava da redação original do Decreto
nº 7.037/2009 e foi expressamente alterada pelo
Decreto nº 7.177/2010, que deixou de sugerir a
imposição de audiência como condição para a
concessão de liminares. As críticas a tal aspiração
foram, em meu entendimento, procedentes, uma
vez que, além de retirar do juiz um importante
3

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D7037.htm

instrumento para fazer cessar eventual lesão a bem
jurídico — e com isso quem perde é a sociedade —,
obrigava-o a fazer uma audiência, a qual, devido
às peculiaridades do caso concreto, o magistrado
poderia avaliar, de forma prévia, que seria inócua.
A conciliação — que entendo útil e que deve ser
sempre buscada pelo magistrado, nos termos do
mencionado art. 125, IV, do CPC — não pode ser
imposta e, muito menos, ser condicionante para a
utilização de qualquer outro instrumento inerente
ao exercício da jurisdição.
Nesse sentido, o juiz tem que estar convicto da
solução conciliatória, para que esta dê resultado.
Não se trata, de modo algum, de imposição de um
acordo. O conciliador tem que adotar uma postura
de propiciar às partes a retirada de obstáculos para
que o encontro de vontades seja alcançado. Caso
haja o procedimento como uma obrigação, contida
nas leis processuais, e o magistrado não estiver
convencido de que é a melhor solução, provavelmente a conciliação estará fadada ao fracasso.
A audiência de conciliação pode ser um instrumento muito importante para a solução da contenda. Nas causas ambientais, o juiz de primeira
instância pode convocar os envolvidos, que exporão suas razões e justificativas. Nas conversações,
medidas compensatórias poderão ser estabelecidas
para recompor danos ao meio ambiente e modificações no projeto podem ser feitas a diminuir
os prejuízos ambientais. Por exemplo, o IBAMA,
na audiência de conciliação, pode explicar porque entende que há falhas no Estudo de Impacto
Ambiental, ao passo que a construtora do empreendimento pode alegar que tais impropriedades já
estariam solucionadas. Em certas ocasiões, o obstáculo é de pequena monta e pode ser retirado na
audiência de conciliação, poupando longo tempo
e recursos públicos e privados. Enfim, estando as
partes, na presença do juiz, dispostas a um diálogo,
os óbices poderão ser retirados e a lide dirimida.
Não é novidade a conciliação em matéria ambiental. Como exemplo, transcrevo a ementa de
interessante e pioneiro julgado, emanado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no qual houve a homologação de um acordo referente a uma
obra de grande impacto para a sociedade:
CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RODOANEL
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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 combi134

nado 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.
(AC 200361000257244, JUÍZA CONSUELO YOSHIDA, TRF3 – SEXTA TURMA,
22/03/2005.)

A propósito, uma outra vantagem da conciliação, no início da lide, é a proximidade do magistrado ao local dos fatos. Parece-me evidente que,
em tese, a vivência na região propicia ao juiz uma
maior condição de compreensão dos interesses
envolvidos. Por exemplo, um juiz que exerce sua
jurisdição na região amazônica — desde que tenha um considerável tempo naquele local — tem,
em tese, maiores condições de avaliar a causa em
comparação com um magistrado que viva em uma
capital distante — e que receberá o processo talvez
com um considerável período decorrido desde o
início das obras ou eventual suspensão.
Uma outra vantagem, em caso da realização
da audiência, é que o juiz, verificando a impossibilidade de acordo, pode decidir o pedido de
liminar de forma mais completa, com a posse de
maiores informações. Ocorre que, sem a oitiva da
parte adversa e a discussão dos fatos, o juiz, como
é normal acontecer, tem, como elementos para a
tomada de decisão, sua experiência pessoal e profissional prévia e o relato apresentado, de forma
unilateral, apenas pela parte autora. A audiência
de conciliação permite que o magistrado escute os
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argumentos apresentados por ambos os contendores, o que amplia o seu conhecimento sobre a lide
e propicia uma decisão mais refletida.
A propósito, verificando o juiz que o acordo
não é possível e que haverá necessidade de realização de perícia técnica, o encontro das partes,
na ocasião da audiência de conciliação, servirá
para que possam ser fixados os pontos essenciais
a ser solucionados pelo perito, evitando quesitos
desnecessários e que, via de regra, atrasariam a
solução da lide, com idas e vindas dos autos para
as partes.
Ademais, não é incomum que as partes incluam, em suas petições, questionamentos em relação aos quais elas mesmas não estejam convictas quanto a sua pertinência. Em uma audiência,
verificando a impossibilidade de acordo, podem,
não obstante, ser fixados os exatos pontos a ser
dirimidos, permitindo que a instrução do processo
seja desenvolvida de modo menos confuso.
É possível, ainda, que, dependendo da causa a
ser solucionada, haja conciliação parcial, eliminando alguns tópicos a ser decididos pelo juiz, o que
contribui para a celeridade processual.

Conclusão
A necessidade de realização de obras, em decorrência do crescimento econômico do país, implica, como consequência, danos ao meio ambiente. Com a crescente conscientização da sociedade
sobre a necessidade de preservação da natureza,
também é inevitável que haja conflitos de interesse
que acabam por desaguar no Poder Judiciário.
A tradicional forma de solução de conflitos não
oferece a resposta necessária em causas ambientais.
A especialização de varas em matéria ambiental é
medida elogiável, mas que, de forma isolada, não
é suficiente para a solução do problema. Recentemente, há grande tendência no sentido de estímulo
à conciliação como forma de resolução de conflitos. A conciliação mostra-se de grande utilidade
em matéria ambiental. Ocorre que, nesta seara,
o potencial de ocorrência de lide é alto, com as
desavenças se iniciando dentro da própria esfera
governamental e, posteriormente, entre o governo

e particulares. São demandas que exigem solução
técnica, normalmente demorada e de alto custo.
A conciliação, homologada por um juiz de
primeira instância, pode representar uma grande
economia para a sociedade, tanto em termos de
custos como pela própria celeridade da decisão.
Ressalte-se que a realização de audiência de conciliação deve ser um instrumento à disposição do
juiz, não podendo ser a ele imposta, devendo o
julgador estar convicto a respeito de sua utilidade
para a solução da contenda.
É importante asseverar que a conciliação feita
por um juiz que exerce sua jurisdição na localidade de ocorrência dos fatos, em tese, tem maior
probabilidade de sucesso. Mesmo em caso de impossibilidade de acordo, a realização de audiência
pode propiciar uma decisão judicial com maiores
elementos, além da fixação dos exatos pontos a
dirimir, o que contribuirá, também, para um julgamento mais célere.
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Alcance atual do princípio da legalidade em infrações ambientais
Juiz federal substituto Rodrigo Esperança Borba

De há muito que se leciona que apenas a lei,
em sentido formal, pode criar obrigações aos
particulares. A exigência de lei para a criação de
obrigações está positivada claramente no art. 5º, II,
de nossa Constituição, sendo certo que a Administração se pauta pela legalidade para a legitimação
de sua atuação (art. 37, caput, CR/88).
Não raro a discussão quanto à cominação de
penalidades por infrações administrativas decorrentes de condutas tidas por afrontosas ao meio
ambiente é objeto de processos na Justiça Federal,
quando os supostos infratores tentam anular ou,
ao menos, reduzir o quantum das penalidades administrativamente impostas.
Como muitas dessas infrações possuem como
fundamento imediato decretos do Executivo ou
atos de “agências reguladoras”, esses são invariavelmente atacados pelos autuados sob o fundamento de desrespeito ao princípio da legalidade1.
Então é relevante fixarmos uma resposta para
tal questionamento, ou seja, se infrações ambientais previstas em ato normativo infralegal são constitucionais, ou não.
Para tanto não basta a análise simplista proveniente de mera leitura do ato normativo atacado
apenas para se verificar se há a repetição integral
do que já se contém em uma lei.
O princípio da legalidade deve ser interpretado
sob o contexto atual da complexidade das funções
exercidas pela Administração Pública. É preciso
que se atente para a necessidade de consideração
de especificidades técnicas em certas atividades de
controle estatal e, ainda, a dinamicidade e diversidade interna dessas, o que demanda agilização
nesse controle e retirada de algumas pregas estatais
que hoje se mostram anacrônicas.
É certo que isso seria ousadia inimaginável há
algum tempo.
1

Pode-se citar como exemplos os decretos n. 3.179/99 e n. 6.514/08
(o segundo revogou o anterior) e a Resolução n. 233/2003 da
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Entretanto toda teoria elaborada em algum
ramo das ciências humanas aplicadas, como é o
Direito, deve ser rotineira e continuamente analisada e arejada conforme as modificações de aspirações e ideologias nos seios sociais, sob a pena de
não ser mais um instrumento de realização dos valores atuais norteadores de determinada sociedade
ou, pior, converter-se em verdadeiro obstáculo à
realização desses.
De fato, não pode uma geração ser imobilizada
pelos ideais dominantes de gerações passadas. É
isto, aliás, que legitima mudanças procedidas nos
ordenamentos jurídicos, o que se dá até mesmo
por reformas constitucionais ou, mesmo, rupturas
constitucionais.
É levando-se em conta essas premissas que se
deve estudar como deve ser aplicada a tão aclamada teoria da separação dos poderes (rectius:
funções de um poder soberano).
Com efeito, não é preciso muito esforço reflexivo para se chegar à conclusão de que o contexto
histórico em que nos encontramos inseridos não
é o mesmo em que MONTESQUIEU detalhou
a teoria traçada por JOHN LOCKE, o qual, por
sua vez, se abeberou das linhas embrionárias de
ARISTÓTELES.
A tradicional teoria da separação das funções
legislativa, executiva e jurisdicional foi concebida,
do modo como a conhecemos, como um instrumento da burguesia para diminuir a possibilidade
de dominação do chefe de Estado e governo, uma
vez que o parlamento, onde a emergente burguesia teria voz, é que elaboraria as normas a serem
seguidas pelo Executivo e aplicadas, por mera subsunção, pelo Judiciário.
A divisão rígida assim preconizada teve papel
importante na consolidação do Estado Liberal,
implicando na criação de freios à atividade arbitrária do Estado Absolutista em relação aos particulares.
No entanto, passado o contexto oitocentista,
urge atentarmos para as necessidades da socieda-
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de atual, que não se limitam a uma configuração
estatal tão simplória e estática.
Há, nos “vãos” intermediários das óticas tradicionais que recaíam sobre as funções de legislar
(fazer a lei), administrar (executar a lei) e julgar
(aplicar a norma concreta a casos concretos), uma
“zona cinzenta” em que Executivo, Legislativo e
Judiciário podem vir a se chocar, o que, no contexto atual, é aceitável e até mesmo necessário para
que se reconheça a verdadeira força dos princípios
constitucionais que se irradiam por todo o sistema
jurídico.
Tanto assim o é que hoje não se fala mais no
Judiciário como uma simples “boca da lei” inanimada (como dizia MONTESQUIEU), mas sim
como fonte criadora da norma em casos concretos
e vinculado à normatividade também de princípios.
Ante a complexidade das atividades hoje exercidas por particulares na sociedade, o Executivo
se viu na necessidade de lançar mão de entidades
autárquicas com maior autonomia para dar cabo à
regulação e fiscalização técnica em cada setor específico: são as chamadas agências reguladoras.
Os limites das atuações das agências reguladoras ainda são objeto de muita controvérsia no
mundo jurídico, mas certo é que há verdadeira
imposição, pela realidade social atual, de uma
maior flexibilização na condução da atividade
reguladora do Estado em muitos setores técnicos
fundamentais para o seu natural funcionamento,
o que acaba por gerar ruptura com o legalismo
clássico do vetusto Estado Liberal.
Veja-se que até no direito penal — ramo que
mais enfaticamente atinge direitos fundamentais
do ser humano — se admite a chamada norma penal em branco em sentido estrito, ou seja, aqueles
tipos penais que podem ser completados por meros
atos administrativos. É o que se dá, por exemplo,
em um dos crimes com uma das maiores penas de
nosso ordenamento jurídico: o tráfico de drogas.
Alguém só é tido por traficante de, por exemplo,
cocaína, porque essa substância consta de uma lista
publicada pela ANVISA, que não passa de uma
autarquia, à semelhança da ANP. O que não poderia ocorrer é a previsão da infração, e respectiva
sanção, apenas em ato administrativo.

Vivemos, enfim, como toda geração da humanidade, aspirações e necessidades diversas de
gerações passadas. Não obstante, o homem deve
aprender com os acertos e desacertos de sua história, pelo que, em uma constante evolução, deve, geração após geração, extraindo subsídios de teorias
passadas, formular suas próprias respostas teóricas
às necessidades sociais que vieram a se mostrar
vívidas no momento histórico concreto.
O Supremo Tribunal Federal, em julgado da
Segunda Turma de 27.10.2009, adotou expressamente o entendimento de que do princípio da
legalidade decorrem duas imposições diversas,
a incidirem alternativamente em dada situação
em concreto: a “reserva de lei” ou a “reserva da
norma” (STF, 2ª. Turma. Rel. Eros Grau, HC n.
51.509, DJ-e 027 de 12.2.2010).
Veja-se o assentado na ementa de tal unânime
decisum:
No enunciado do preceito — ninguém será
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa senão em virtude de lei — há visível distinção entre as seguintes situações: [i] vinculação às definições da lei e [ii] vinculação às
definições decorrentes — isto é, fixadas em virtude dela — de lei. No primeiro caso estamos
diante da reserva da lei; no segundo, em face da
reserva da norma [norma que pode ser tanto
legal quanto regulamentar ou regimental]. Na
segunda situação, ainda quando as definições
em pauta se operem em atos normativos não
da espécie legislativa — mas decorrentes de
previsão implícita ou explícita em lei — o princípio estará sendo acatado.

Dessa forma é forçoso se concluir que, para ser
constitucional, e legal, não precisa o ato normativo
infralegal repetir apenas infrações já previstas em
lei, até porque, se assim fosse, nenhuma utilidade
tal ato ostentaria.
No contexto da complexa sociedade dinâmica
atual, chamada frequentemente de “sociedade de
riscos”, é preciso que, conforme o caso, o Executivo ou as autarquias regulamentadoras sejam
municiados com o efetivo poder regulamentar em
relação a infrações e penalidades referentes a serviços concedidos ou permitidos a particulares, já que
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não conseguiriam exercer eficientemente o poder
de polícia que lhes é imanente. Isso só se obtém
com o poder de efetivamente, seguindo autorizações e parâmetros legais, descrever especificamente
infrações e penalidades. Em outras palavras: por
atos infralegais.
Em razão dos preceitos constitucionais lembrados ao começo dessa breve exposição, propomos
fixar os seguintes requisitos para tanto: a) haja
autorização legal de previsão de infrações administrativas restritas a determinado complexo de atividades (aquele inerente à atuação da autarquia ou
de órgão diretamente subordinado ao Executivo);
b) haja a previsão legal das sanções passíveis de
serem aplicadas; c) haja parâmetros para a aplicação de tais sanções; d) a regulamentação deverá,
observando-se as autorizações legais existentes,
pautar-se pela razoabilidade na qualidade e quantificação das penalidades.
De certo, imagine-se, por exemplo, o caos que
seria se houvesse a dependência de os ilustres
membros do Congresso Nacional deliberarem e,
finalmente, aprovarem todas as especificidades
inerentes à Resolução n. 233/03 — ANTT, que
trata de como deve ser prestado o serviço rodoviário ao público adequadamente.
Infelizmente é até provável que dali sairiam
disparates que só desserviço prestaria ao interesse público, em razão da dissociação de tal Parlamento em relação ao tecnicismo e à proximidade
exigidos para a elaboração de tais normas, visto
que, conforme recentemente transmitido em rede
de televisão nacional, a maioria dos nobres parlamentares parece lamentavelmente nem saber o
que assina2.
O povo deve é ficar contente pelo fato de que,
em vez de pessoas despreparadas alçadas a um
mandato político, há entidades, em tese, compostas de técnicos dotados de imparcialidade, que
regulamentarão efetivamente a prestação de um
2
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Como demonstrou o programa humorístico “CQC” (realmente,
o povo deve rir de si mesmo pelas escolhas infelizes que faz), na
rede Bandeirantes de Televisão, diversos parlamentares assinaram uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) — nada menos que o mais importante ato normativo que podem subscrever
— para incluir a cachaça na cesta básica. < http://www.youtube.
com/watch?v=fmtbqu4VhDs> Acesso em 2 ago 2010.

serviço tão essencial ao seu dia-a-dia, como o é
o transporte rodoviário (no caso da referida Resolução da ANTT), ou que regularão atividades
potencialmente danosas ao meio ambiente.
Fixadas essas premissas, vejamos, como exemplo, o Decreto n. 6.514/08 (subscrito pelo Presidente da República, auxiliado pelo Ministro do Meio
Ambiente). Em que pese rotineiramente qualificado como inconstitucional por pessoas atingidas
pela fiscalização administrativa (tal decreto substituiu o Decreto n. 3.179/99, muito questionado no
Judiciário por suposta ofensa à legalidade), tal ato
normativo supre os requisitos antes fixados, pelo
que não carrega aquele indigitado vício.
A Lei n. 9.605/98, em seu art. 70, aduz que
“considera-se infração administrativa ambiental
toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas
de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação
do meio ambiente”.
Logo após, em seu art. 72, a referida lei fixa as
sanções aplicáveis a essas infrações, e, finalmente, em seu art. 80 determina ao Executivo que a
regulamente em curto espaço de tempo (observese que, mais que autorização, há uma verdadeira
determinação do legislador).
Note-se que o mencionado art. 70 da Lei n.
9.610/98 se trata de um tipo aberto, eis que de
forma genérica define a infração administrativa
ambiental, sendo possível (e mesmo necessária), sua
regulamentação administrativa ante as particularidades existentes nos muitos casos concretos de certa
ocorrência. Tal regulamentação veio a se dar justamente com a publicação do Decreto nº 3.179/99
(e posteriormente do Decreto n. 6.514/08).
A regulamentação pautou-se pela razoabilidade
e respeitou os parâmetros das penalidades anteriormente fixadas na lei acima referida.
Dessa forma, não há que se falar, de forma genérica, em inconstitucionalidade do Decreto n.
6.514/08 (e seu antecessor Decreto n. 3.179/99) apenas sob o fundamento de desrespeito ao princípio
da reserva legal3.
3

Nesse sentido foram as conclusões, por exemplo, dos seguintes julgados (referentes ao Decreto n. 3.179/99): STJ, 1ª. Turma,
REsp n. 1080613, DJE 10.8.2009, TRF 1ª Região, 5ª Turma, AC
200237010001254, e-DJF1 de 30.7.2010, p. 113; TRF 1ª Região, 7ª
Turma, AC 200039000024638, DJ 2.3.2007, p.68; TRF 4ª Região,
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E todos os outros atos normativos infralegais que
respeitem os requisitos acima pontuados devem,
também, ser tidos por conformes com o princípio
da reserva legal, e, portanto, constitucionais.
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A desapropriação por interesse social, para fins
de reforma agrária, decorrente de fatores ambientais:
indagações a respeito de sua viabilidade
Juiz federal substituto Rodrigo Rigamonte Fonseca
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1 Delimitação do tema em estudo
O então Diretor da Escola de Magistratura Federal da 1ª Região – ESMAF, o Desembargador
Federal Hilton Queiroz, ao abrir a I Jornada de
Direito Ambiental ocorrida na cidade de Macapá/
AP entre os dias 14 e 17 de setembro de 2010, bem
ressaltou que “Será um momento de reflexão para
todos nós aqui presentes, para sabermos o que podemos fazer para preservar o meio ambiente”.
É nesta linha do desafio proposto — a busca
de soluções para a preservação do meio ambiente — que o tema em estudo enquadra-se. Afinal,
cabe ao Poder Público e à coletividade, enquanto
imposição constitucional, preservar e proteger o
meio ambiente ecologicamente equilibrado (art.
225, caput, da CR/88).
Assim, dúvidas surgem quanto à possibilidade
de utilização pelo Poder Público do instituto da
desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária, este também previsto constitucionalmente (art. 184, e ss., da CR/88), como instrumento
para preservação e proteção do meio ambiente.
Não há, pode-se dizer, consenso sobre a intangibilidade da grande propriedade rural produtiva
— produtividade esta entendida como atendimen-

to a critérios legais e regulamentares impostos pelos órgãos estatais encarregados de tal mister —,
diante do descumprimento, por seu proprietário,
de normas destinadas à proteção ambiental. Há,
inegavelmente, pressão da sociedade civil organizada, que não pode ser desconsiderada simplesmente, diante dos esperados e nefastos efeitos do
incontrolável e desenfreado abuso no uso dos recursos naturais pelo homem, para que a exploração
do imóvel rural seja, não apenas economicamente
eficaz e lucrativa para seu proprietário e o Estado,
que é o arrecadador dos tributos daí provenientes, mas, também, e principalmente, realizada em
moldes que permitam a preservação, a proteção e o
menor impacto possível sobre o meio ambiente.
Tudo isto impõe, senão um novo olhar ou a
simples mudança de entendimento, ao menos, um
estudo mais acurado sobre a possibilidade, ou não,
de utilização da desapropriação de imóveis rurais
em casos de inobservância das normas de proteção
ambiental, independentemente da racionalização
econômica na exploração.
O objetivo deste artigo, então, será realizar uma
breve exposição sobre as teses favorável e desfavorável à desapropriação de imóvel rural, para fins de
reforma agrária, em razão do descumprimento de
normas de proteção ambiental. Exposição esta que
estará sempre baseada na Constituição da República (CR/88), na necessidade de sua observância
para aplicação de qualquer instituto jurídico, esteja
expressamente previsto em seu texto ou mesmo no
ordenamento infraconstitucional.
Ao final, sem o objetivo de determinar a correção absoluta de certa posição jurídica, espera-se
contribuir minimamente para o aperfeiçoamento da aplicação das normas constitucionais e dos
institutos que privilegia, no intuito de atender aos
anseios da sociedade, em seus objetivos e fundamentos (art. 1º e 3º, da CR/88).
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2 A defesa do meio ambiente na Constituição da República de 1988
O meio ambiente ecologicamente equilibrado
na atual ordem constitucional é um direito fundamental, e sua proteção é um dos pilares da CR/88,
inclusive figurando como um dos princípios da
ordem econômica. Tal consagração e preocupação
com a proteção resultam de compromisso assumido pelo Brasil na Convenção de Estocolmo de
1972, cujo art. 1º da Declaração de Princípios estabelece que “O homem tem o direito fundamental
à liberdade, à igualdade, e ao desfrute de condições
de vida adequadas em um meio cuja qualidade lhe
permita levar uma vida digna e gozar de bem-estar
e tem a solene obrigação de proteger e melhorar esse
meio para as gerações presentes e futuras”.
É, antes de tudo, o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, um direito de todos,
é um bem de uso comum do povo, essencial à sadia
qualidade de vida, como reforça JOSÉ AFONSO
DA SILVA. Como alerta o renomado constitucionalista, sua finalidade nada mais é que a proteção
da qualidade de vida:
As normas constitucionais assumiram a consciência de que o direito à vida, como matriz de
todos os demais direitos fundamentais do homem, é que há de orientar todas as normas de
atuação no campo da tutela do meio ambiente.
Compreendeu que ele é um valor preponderante, que há de estar acima de quaisquer considerações como as de desenvolvimento, como
as de respeito ao direito de propriedade, como
as da iniciativa privada. Também estes são garantidos no texto constitucional, mas, a toda
evidência, não podem primar sobre o direito
fundamental à vida, que está em jogo quando
se discute a tutela da qualidade do meio ambiente, que é instrumento no sentido de que,
através dessa tutela, o que se protege é um valor maior: a qualidade da vida humana.
(Curso de Direito Constitucional Positivo. 31ª
edição, revista e atualizada. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 849)

Confiram-se os dispositivos constitucionais
que tratam do tema, a confirmar as conclusões
acima:

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, 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
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.
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:
I – preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das
espécies e ecossistemas;
II – preservar a diversidade e a integridade do
patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de
material genético;
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;
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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;
V – controlar a produção, a comercialização e
o emprego de técnicas, métodos e substâncias
que comportem risco para a vida, a qualidade
de vida e o meio ambiente;
VI – promover a educação ambiental em todos
os níveis de ensino e a conscientização pública
para a preservação do meio ambiente;
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na
forma da lei, as práticas que coloquem em risco
sua função ecológica, provoquem a extinção
de espécies ou submetam os animais a crueldade.
§ 2º – Aquele que explorar recursos minerais
fica obrigado a recuperar o meio ambiente
degradado, de acordo com solução técnica
exigida pelo órgão público competente, na
forma da lei.
§ 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.
§ 4º – A Floresta Amazônica brasileira, a Mata
Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal MatoGrossense 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.
§ 5º – São indisponíveis as terras devolutas ou
arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.
§ 6º – As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em
lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.

Os dispositivos constitucionais em questão,
notadamente o art. 225, devem ser interpretados,
segundo adverte ALEXANDRE DE MORAES,
(...) em consonância com o art. 1º, III, que
consagra como fundamento da República o
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princípio da dignidade da pessoa humana; o
art. 3º, II, que prevê como objetivo fundamental da República o desenvolvimento nacional;
e o art. 4º, IX, que estipula que o Brasil deve
reger-se em suas relações internacionais pelos princípios da cooperação entre os povos
para o progresso da humanidade, de maneira
a permitir maior efetividade na proteção ao
meio ambiente.
(Direito Constitucional. 21ª edição. São Paulo:
Atlas, 2007, p. 798.)

O objetivo constitucional permite que se tenha
um sistema completo de preservação e conservação, razão pela qual a legislação oferece o instrumento da responsabilização dos causadores de danos ambientais da maneira mais ampla possível,
como explicita LARA GOMIDES (Danos ambientais: aplicação da legislação ambiental no âmbito
da Amazônia Legal. Informativo Jurídico nº 002 de
agosto de 2007 do Centro de Estudos Jurídicos da
Defensoria Pública do Estado do Tocantins).
Assim o Plenário do Supremo Tribunal Federal – STF consagrara que a proteção ao direito ao
meio ambiente saudável constitui “prerrogativa
jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro
do processo de afirmação dos direitos humanos, a
expressão significativa de um poder atribuído, não
ao indivíduo identificado em sua singularidade,
mas, num sentido verdadeiramente mais abrangente, à própria coletividade social” (MS nº 22164/SP,
Rel. Ministro CELSO DE MELLO).
O direito ao meio ambiente relaciona-se com
as gerações futuras, não apenas as atuais, desprendendo-se do campo limitado de certas categorias
jurídicas, alerta ROXANA CARDOSO BORGES
no que interessa aos próximos tópicos do presente
estudo, in verbis:
(...) está fundado na solidariedade, pois só será
efetivo com a colaboração de todos. A demanda que se faz neste momento não é que se proteja a propriedade do outro, ou sua liberdade,
ou seu direito de assistência ao Estado, mas o
respeito ao outro, à pessoa e à vida em geral,
que não se circunscreve ao espaço delimitado
pelos direitos civis, políticos ou sociais, mas
abrange todo o seu relacionamento com o
meio ambiente e com o futuro, uma vez que o
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outro não é mais apenas aquele que se conhece
agora, mas também aquele que está por vir, ou
seja, são também as futuras gerações.
(Direito Ambiental e Teoria Jurídica no Final
do Século XX. In VARELLA, Marcelo Dias e
BORGES, Roxana (org.). O Novo em Direito
Ambiental. Belo Horizonte: Del Rey Ed., 1998,
p. 21)

É, em síntese, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, um direito fundamental
da pessoa humana, cuja preservação “passa a ser,
portanto, a base em que se assenta a política econômica e social” (MARCHESAN. Direito Ambiental.
Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2007, p. 23).

3 A desapropriação por interesse social,
para fins de reforma agrária, no direito
brasileiro
A preservação dos recursos naturais, explica
HELY LOPES MEIRELLES, apóia-se no domínio
eminente do Estado sobre todas as coisas que se
encontram em seu território, entretanto, como não
é patrimonial, “pode apenas condicionar o uso da
propriedade particular para cumprimento de sua
função social (CF, arts. 5º, XXIII, e 170, III) ou
retirá-la compulsoriamente de seu dono, por utilidade pública ou interesse social, através de desapropriação, com justa e prévia indenização (art.
5º, XXIV)” (Direito Administrativo Brasileiro. 25ª
edição. São Paulo: Malheiros Editores, 2000, pp.
535/536).
É que “A Constituição e a lei prevêem que a
propriedade pode ser suprimida quando o Estado
dela necessitar. A colisão entre o interesse público e
o interesse privado resolve-se em favor do primeiro,
porém sempre com aquela compensação econômica
apta a satisfazer, de modo pleno, a justiça comutativa, no tempo estipulado pelo constituinte” (FREITAS, Juarez. Desapropriação-Sanção por Interesse
Social para fins de Reforma Agrária. Ação ajuizada
há mais de 20 anos. Indenização. Títulos da Dívida
Agrária. (Parecer). Interesse Público, ano 9, n. 45,
set./out. 2007. Belo Horizonte: Fórum, 2007, pp.
83-103).

Dessa forma, ao disciplinar a política agrícola
e fundiária e da reforma agrária, a CR/88, em seu
art. 185 declara que a propriedade produtiva é insuscetível de desapropriação para fins da reforma
agrária, nos seguintes termos:
Art. 185. São insuscetíveis de desapropriação
para fins de reforma agrária:
I – (...)
II – a propriedade produtiva.
Parágrafo único. A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará normas
para cumprimento dos requisitos relativos a
sua função social.

Já em seu art. 186, a CR/88 dispõe que a propriedade rural cumpre sua função social ao atender, simultaneamente, segundo critérios e graus
de exigência estabelecidos em lei, entre outros, aos
requisitos de aproveitamento racional e adequado,
bem como utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente
(incisos I e II).
Cumprindo o mister constitucional, sua regulamentação veio por meio dos art. 6º e 9º da Lei
8.629/93, que dispõem o que se segue:
Art. 6º Considera-se propriedade produtiva
aquela que, explorada econômica e racionalmente, atinge, simultaneamente, graus de utilização da terra e de eficiência na exploração,
segundo índices fixados pelo órgão federal
competente.
§1º O grau de utilização da terra, para efeito do
caput deste artigo, deverá ser igual ou superior
a 80% (oitenta por cento), calculado pela relação percentual entre a área efetivamente utilizada e a área aproveitável total do imóvel.
§2º O grau de eficiência na exploração da terra
deverá ser igual ou superior a 100% (cem por
cento), e será obtido de acordo com a seguinte
sistemática:
I – para os produtos vegetais, divide-se a quantidade colhida de cada produto pelos respectivos índices de rendimento estabelecidos pelo
órgão competente do Poder Executivo, para
cada Microrregião Homogênea;
II – para a exploração pecuária, divide-se o
número total de Unidades Animais (UA) do
rebanho, pelo índice de lotação estabelecido
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pelo órgão competente do Poder Executivo,
para cada Microrregião Homogênea;
III – a soma dos resultados obtidos na forma
dos incisos I e II deste artigo, dividida pela
área efetivamente utilizada e multiplicada por
100 (cem), determina o grau de eficiência na
exploração.
§3º Considera-se efetivamente utilizadas:
I – as áreas plantadas com produtos vegetais;
II – as áreas de pastagens nativas e plantadas,
observado o índice de lotação por zona de pecuária, fixado pelo Poder Executivo;
III – as áreas de exploração extrativa vegetal ou
florestal, observados os índices de rendimento
estabelecidos pelo órgão competente do Poder
Executivo, para cada Microrregião Homogênea, e a legislação ambiental;
IV – as áreas de exploração de florestas nativas, de acordo com plano de exploração e nas
condições estabelecidas pelo órgão federal
competente;
V – as áreas sob processos técnicos de formação ou recuperação de pastagens ou de culturas
permanentes
§4º No caso de consórcio ou intercalação de
culturas, considera-se efetivamente utilizada a
área total do consórcio ou intercalação.
§5º No caso de mais de um cultivo no ano,
com um ou mais produtos, no mesmo espaço, considera-se efetivamente utilizada a maior
área usada no ano considerado.
§6º Para os produtos que não tenham índices
de rendimentos fixados, adotar-se-á a área
utilizada com esses produtos, com resultado
do cálculo previsto no inciso I do § 2º deste
artigo.
§7º Não perderá a qualificação de propriedade
produtiva o imóvel que, por razões de força
maior, caso fortuito ou de renovação de pastagens tecnicamente conduzida, devidamente
comprovados pelo órgão competente, deixar de
apresentar, no ano respectivo, os graus de eficiência na exploração, exigidos para a espécie.
§8º São garantidos os incentivos fiscais referentes ao Imposto Territorial Rural relacionados
com os graus de utilização e de eficiência na
exploração, conforme o disposto no art. 49 da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964.
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Art. 9º A função social é cumprida quando a
propriedade rural atende, simultaneamente,
segundo graus e critérios estabelecidos nesta
lei, os seguintes requisitos:
I – aproveitamento racional e adequado;
II – utilização adequada dos recursos naturais
disponíveis e preservação do meio ambiente;
III – observância das disposições que regulam
as relações de trabalho;
IV – exploração que favoreça o bem-estar dos
proprietários e dos trabalhadores.
§1º Considera-se racional e adequado o aproveitamento que atinja os graus de utilização da
terra e de eficiência na exploração especificados nos §§ 1º a 7º do art. 6º desta lei.
§2º Considera-se adequada a utilização dos
recursos naturais disponíveis quando a exploração se faz respeitando a vocação natural da
terra, de modo a manter o potencial produtivo
da propriedade.
§3º Considera-se preservação do meio ambiente a manutenção das características próprias
do meio natural e da qualidade dos recursos
ambientais, na medida adequada à manutenção do equilíbrio ecológico da propriedade e
da saúde e qualidade de vida das comunidades
vizinhas.
§4º A observância das disposições que regulam
as relações de trabalho implica tanto o respeito às leis trabalhistas e aos contratos coletivos
de trabalho, como às disposições que disciplinam os contratos de arrendamento e parceria
rurais.
§5º A exploração que favorece o bem-estar dos
proprietários e trabalhadores rurais é a que objetiva o atendimento das necessidades básicas
dos que trabalham a terra, observa as normas
de segurança do trabalho e não provoca conflitos e tensões sociais no imóvel.
§6º (Vetado.)

De acordo, pois, com a lei em questão, a propriedade produtiva insuscetível de desapropriação
para implantação da reforma agrária deverá apresentar Grau de Utilização da Terra (GUT) igual
ou superior a 80% (oitenta por cento) — relação
percentual entre a área efetivamente utilizada e
a área total aproveitável do imóvel — e Grau de
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Eficiência na Exploração (GEE) igual ou superior
a 100% (cem por cento) — percentual obtido pela
divisão entre a quantidade de cada produto animal
ou vegetal explorado e o rendimento estabelecido
pelo órgão competente para cada microrregião homogênea que, somados, são divididos pela área
efetivamente utilizada e multiplicado por cem —,
o que demonstraria a racional exploração econômica.
Explicitando, como se vê, para alcançar o GUT
(Grau de Utilização da Terra) igual ou maior que
80% (oitenta por cento), consideram-se como áreas
efetivamente utilizadas: 1. as áreas plantadas com
produtos vegetais; 2. as áreas de pastagens plantadas e nativas, observando-se o índice de lotação
por zona de pecuária; 3. as áreas de exploração extrativa vegetal ou florestal, observando-se a tabela
de rendimentos mínimos; 4. as áreas de exploração
de florestas nativas, conforme plano aprovado pelo
Órgão Federal competente; e, 5. aquelas áreas que,
mesmo não estando plantadas, encontram-se sob
processos técnicos de formação ou recuperação de
pastagens, ou de culturas permanentes.
Para atingir o GEE (Grau de Eficiência na
Exploração) igual ou maior que 100% (cem por
cento), por sua vez, deve ser atendida a produtividade prevista em tabela do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, bem
como em relação à lotação de unidades animais
por hectare, conforme a Zona de Pecuária de localização do imóvel.
Sendo assim, conforme salientado, a propriedade produtiva, independentemente de sua extensão
territorial, revelar-se-ia intangível à ação expropriatória do Poder Público em tema de reforma
agrária (CR, art. 185, inciso II), desde que comprovado, de modo inquestionável o grau adequado e
suficiente de produtividade fundiária.

4 A tese favorável à expropriação de terras como instrumento de defesa do
meio ambiente
Não obstante a conclusão acima que parece
decorrer do próprio texto constitucional, ou seja,
de que a propriedade rural produtiva não poderia,
em qualquer hipótese, ser desapropriada para fins

de reforma agrária, vem ganhando força tese em
sentido diverso, ao menos no que diz respeito à
indispensável defesa do meio ambiente.
Essa tese assenta-se no reconhecimento de que
“O acesso à terra, a solução dos conflitos sociais,
o aproveitamento racional e adequado do imóvel
rural, a utilização apropriada dos recursos naturais
disponíveis e a preservação do meio ambiente constituem elementos de realização da função social
da propriedade” (decisão do STF no julgamento
da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI nº 2.213/DF, que questionava o §6º do art. 2º da Lei 8.629/93; sem grifos no
original).
Parte-se, pois, inegavelmente, os defensores
dessa tese, do entendimento de que não mais persiste o conceito de propriedade como direito absoluto, haja vista que a CR/88, em seu inciso XXII do
art. 5º, garantir o direito de propriedade, mas, no
inciso XXIII, do mesmo artigo, exigir que a mesma
(propriedade) atenda ao requisito da função social.
Esta, a função social da propriedade rural (objeto
do estudo), é explicitada no art. 186 da CR/88, com
o cumprimento simultâneo dos requisitos de (a)
aproveitamento racional e adequado; (b) utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e
preservação do meio ambiente; (c) observância das
disposições que regulam as relações de trabalho; e,
(d) exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.
Assim, o fundamento para a desapropriação
por interesse social, para fins de reforma agrária,
residiria no descumprimento, pelo proprietário
rural, da “função social que lhe é exigida nos atuais conceitos político, filosófico, social e legal”, ou
melhor, “A propriedade rural no Brasil só é plena
se atendidos os requisitos constitucionais relativos
ao cumprimento da função social em seu conjunto,
quais seja, aqueles exigidos no art. 186 da Constituição Federal de 1988” (GARCIA, José Ailton.
Desapropriação para Fins de Reforma Agrária: Aspectos Jurídicos e Judiciais. Revista Forense, vol.
400, ano 104, novembro/dezembro de 2008, Rio
de Janeiro: Forense, 2008, pp. 111-153).
Destaco a seguinte ementa do STF no julgamento do Mandado de Segurança nº 22164/SP,
cujo relator fora o Ministro CELSO DE MELLO:
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REFORMA AGRÁRIA - IMÓVEL RURAL
SITUADO NO PANTANAL MATO-GROSSENSE - DESAPROPRIAÇÃO-SANÇÃO (CF,
ART. 184) - POSSIBILIDADE - FALTA DE
NOTIFICAÇÃO PESSOAL E PRÉVIA DO
PROPRIETÁRIO RURAL QUANTO À REALIZAÇÃO DA VISTORIA (LEI N. 8.629/93,
ART. 2., PAR. 2.) - OFENSA AO POSTULADO DO DUE PROCESS OF LAW (CF, ART.
5., LIV) - NULIDADE RADICAL DA DECLARAÇÃO EXPROPRIATÓRIA - MANDADO
DE SEGURANÇA DEFERIDO. REFORMA
AGRÁRIA E DEVIDO PROCESSO LEGAL.
- O POSTULADO CONSTITUCIONAL DO
DUE PROCESS OF LAW, EM SUA DESTINAÇÃO JURÍDICA, TAMBÉM ESTA VOCACIONADO A PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE. NINGUÉM SERÁ PRIVADO DE SEUS
BENS SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL
(CF, ART. 5., LIV). A UNIÃO FEDERAL MESMO TRATANDO-SE DE EXECUÇÃO
E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE
REFORMA AGRÁRIA - NÃO ESTÁ DISPENSADA DA OBRIGAÇÃO DE RESPEITAR,
NO DESEMPENHO DE SUA ATIVIDADE
DE EXPROPRIAÇÃO, POR INTERESSE SOCIAL, OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
QUE, EM TEMA DE PROPRIEDADE, PROTEGEM AS PESSOAS CONTRA A EVENTUAL EXPANSÃO ARBITRÁRIA DO PODER
ESTATAL. A CLÁUSULA DE GARANTIA
DOMINIAL QUE EMERGE DO SISTEMA
CONSAGRADO PELA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA TEM POR OBJETIVO IMPEDIR O INJUSTO SACRIFÍCIO DO DIREITO
DE PROPRIEDADE. FUNÇÃO SOCIAL DA
PROPRIEDADE E VISTORIA EFETUADA
PELO INCRA. A VISTORIA EFETIVADA
COM FUNDAMENTO NO ART. 2., PAR.
2. , DA LEI N. 8.629/93 TEM POR FINALIDADE ESPECÍFICA VIABILIZAR O LEVANTAMENTO TÉCNICO DE DADOS E
INFORMAÇÕES SOBRE O IMÓVEL RURAL,
PERMITINDO A UNIÃO FEDERAL - QUE
ATUA POR INTERMÉDIO DO INCRA CONSTATAR SE A PROPRIEDADE REALIZA, OU NÃO, A FUNÇÃO SOCIAL QUE
LHE É INERENTE. O ORDENAMENTO
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POSITIVO DETERMINA QUE ESSA VISTORIA SEJA PRECEDIDA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR AO PROPRIETÁRIO, EM
FACE DA POSSIBILIDADE DE O IMÓVEL
RURAL QUE LHE PERTENCE - QUANDO
ESTE NÃO ESTIVER CUMPRINDO A SUA
FUNÇÃO SOCIAL - VIR A CONSTITUIR
OBJETO DE DECLARAÇÃO EXPROPRIATÓRIA, PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E PESSOAL
DA VISTORIA. A NOTIFICAÇÃO A QUE
SE REFERE O ART. 2. , PAR. 2., DA LEI N.
8.629/93, PARA QUE SE REPUTE VÁLIDA E
POSSA CONSEQUENTEMENTE LEGITIMA
EVENTUAL DECLARAÇÃO EXPROPRIATÓRIA PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA, HÁ DE SER EFETIVADA EM MOMENTO ANTERIOR AO DA REALIZAÇÃO DA
VISTORIA. ESSA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
SOMENTE CONSIDERAR-SE-Á REGULAR,
QUANDO COMPROVADAMENTE REALIZADA NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO
DO IMÓVEL RURAL, OU QUANDO EFETIVADA MEDIANTE CARTA COM AVISO DE RECEPÇÃO FIRMADO POR SEU
DESTINATÁRIO OU POR AQUELE QUE
DISPONHA DE PODERES PARA RECEBER
A COMUNICAÇÃO POSTAL EM NOME
DO PROPRIETÁRIO RURAL, OU, AINDA,
QUANDO PROCEDIDA NA PESSOA DE
REPRESENTANTE LEGAL OU DE PROCURADOR REGULARMENTE CONSTITUÍDO
PELO DOMINUS. O DESCUMPRIMENTO
DESSA FORMALIDADE ESSENCIAL, DITADA PELA NECESSIDADE DE GARANTIR
AO PROPRIETÁRIO A OBSERVÂNCIA DA
CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, IMPORTA EM VÍCIO RADICAL. QUE CONFIGURA DEFEITO INSUPERÁVEL, APTO A PROJETAR-SE
SOBRE TODAS AS FASES SUBSEQUENTES
DO PROCEDIMENTO DE EXPROPRIAÇÃO,
CONTAMINANDO-AS, POR EFEITO DE REPERCUSSÃO CAUSAL, DE MANEIRA IRREMISSÍVEL, GERANDO, EM CONSEQUÊNCIA, POR AUSÊNCIA DE BASE JURÍDICA
IDÔNEA, A PRÓPRIA INVALIDAÇÃO DO
DECRETO PRESIDENCIAL CONSUBSTAN-
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CIADOR DE DECLARAÇÃO EXPROPRIATÓRIA. PANTANAL MATO-GROSSENSE
(CF, ART. 225, PAR. 4.) - POSSIBILIDADE
JURÍDICA DE EXPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS NELE SITUADOS, PARA
FINS DE REFORMA AGRÁRIA. - A NORMA INSCRITA NO ART. 225, PARÁGRAFO
4., DA CONSTITUIÇÃO NÃO ATUA, EM
TESE, COMO IMPEDIMENTO JURÍDICO
À EFETIVAÇÃO, PELA UNIÃO FEDERAL,
DE ATIVIDADE EXPROPRIATÓRIA DESTINADA A PROMOVER E A EXECUTAR
PROJETOS DE REFORMA AGRÁRIA NAS
ÁREAS REFERIDAS NESSE PRECEITO
CONSTITUCIONAL, NOTADAMENTE
NOS IMÓVEIS RURAIS SITUADOS NO
PANTANAL MATO-GROSSENSE. A PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, AO
IMPOR AO PODER PUBLICO O DEVER DE
FAZER RESPEITAR A INTEGRIDADE DO
PATRIMÔNIO AMBIENTAL, NÃO O INIBE,
QUANDO NECESSÁRIA A INTERVENÇÃO
ESTATAL NA ESFERAL DOMINIAL PRIVADA, DE PROMOVER A DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS PARA FINS DE
REFORMA AGRÁRIA, ESPECIALMENTE
PORQUE UM DOS INSTRUMENTOS DE
REALIZAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA
PROPRIEDADE CONSISTE, PRECISAMENTE, NA SUBMISSÃO DO DOMÍNIO A NECESSIDADE DE O SEU TITULAR UTILIZAR
ADEQUADAMENTE OS RECURSOS NATURAIS DISPONÍVEIS E DE FAZER PRESERVAR O EQUILÍBRIO DO MEIO AMBIENTE (CF, ART. 186, II), SOB PENA DE,
EM DESCUMPRINDO ESSES ENCARGOS,
EXPOR-SE A DESAPROPRIAÇÃO-SANÇÃO
AQUE SE REFERE O ART. 184 DA LEI FUNDAMENTAL. A QUESTÃO DO DIREITO
AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE
EQUILIBRADO – DIREITO DE TERCEIRA
GERAÇÃO – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. – O DIREITO À INTEGRIDADE DO
MEIO AMBIENTE – TÍPICO DIREITO DE
TERCEIRA GERAÇÃO – CONSTITUI PRERROGATIVA JURÍDICA DE TITULARIDADE
COLETIVA, REFLETINDO, DENTRO DO

PROCESSO DE AFIRMAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS, A EXPRESSÃO SIGNIFICATIVA DE UM PODER ATRIBUÍDO, NÃO
AO INDIVÍDUO IDENTIFICADO EM SUA
SINGULARIDADE, MAS, NUM SENTIDO
VERDADEIRAMENTE MAIS ABRANGENTE, A PRÓPRIA COLETIVIDADE SOCIAL.
ENQUANTO OS DIREITOS DE PRIMEIRA
GERAÇÃO (DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS)
– QUE COMPREENDEM AS LIBERDADES
CLÁSSICAS, NEGATIVAS OU FORMAIS –
REALÇAM O PRINCÍPIO DA LIBERDADE
E OS DIREITOS DE SEGUNDA GERAÇÃO
(DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E
CULTURAIS) – QUE SE IDENTIFICA COM
AS LIBERDADES POSITIVAS, REAIS OU
CONCRETAS – ACENTUAM O PRINCÍPIO
DA IGUALDADE, OS DIREITOS DE TERCEIRA GERAÇÃO, QUE MATERIALIZAM
PODERES DE TITULARIDADE COLETIVA
ATRIBUÍDOS GENERICAMENTE A TODAS
AS FORMAÇÕES SOCIAIS, CONSAGRAM O
PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE E CONSTITUEM UM MOMENTO IMPORTANTE
NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO,
EXPANSÃO E RECONHECIMENTO DOS
DIREITOS HUMANOS, CARACTERIZADOS, ENQUANTO VALORES FUNDAMENTAIS INDISPONÍVEIS, PELA NOTA
DE UMA ESSENCIAL INEXAURIBILIDADE.
CONSIDERAÇÕES DOUTRINÁRIAS.

A seguir, transcrevo as considerações sobre
o teor da ementa transcrita trazidas por CYRO
LUIZ PESTANA PÚPERI (A Função Social, Econômica e a Preservação do Meio Ambiente como
Condições Limitadoras do Direito de Propriedade.
Revista da AJURIS – Associação dos Juízes do Rio
Grande do Sul, v. 34, n. 105, março de 2007. Porto Alegre: AJURIS, 2007, pp. 91-134), que muito
esclarecem a tese explanada:
Muito embora a solução da lide apresentada
tenha sido no sentido da concessão da segurança para fins de anular o ato expropriatório
sob o fundamento de que o due processo of
law não foi observado a contento, porquanto
ausente notificação prévia para a vistoria de
verificação se a propriedade atinge ou não sua
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função social, os pontos relevantes da presente
decisão são justamente a adequação da norma
ao caso concreto.
Destacou o relator a possibilidade de intervenção estatal na esfera dominial privada, com a
finalidade de promover a desapropriação de
imóveis rurais para fins de reforma agrária,
especialmente porque um dos instrumentos
de realização da função social da propriedade consiste, precisamente, na submissão do
domínio a necessidade de o seu titular utilizar adequadamente os recursos naturais disponíveis e de fazer preservar o equilíbrio do
meio ambiente (CF, art. 186, II), sob pena de,
em descumprindo esses encargos, expor-se a
desapropriação-sanção a que se refere o art.
184 da lei fundamental.
E, concluindo, sinalou as diferenças entre os
direitos de primeira, segunda e terceira geração, afirmando que enquanto os direitos de
primeira geração (direitos civis e políticos)
— que compreendem as liberdades clássicas,
negativas ou formais — realçam o princípio
da liberdade os direitos de segunda geração
(direitos econômicos, sociais e culturais) —
que se identificam com as liberdades positivas, reais ou concretas — acentuam o princípio
da igualdade, os direitos de terceira geração
— que materializam poderes de titularidade
coletiva atribuídos genericamente a todas as
formações sociais — consagram o princípio
da solidariedade e constituem um momento
importante no processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos
humanos, caracterizados, enquanto valores
fundamentais indisponíveis, pela nota de uma
essencial inexauribilidade.
Desta forma, percebe-se, à guiza de conclusão do presente capítulo, que o instituto da
desapropriação para fins de reforma agrária
é o instrumento adequado para exigir que a
propriedade cumpra com sua função social,
sob pena de o proprietário ver extinto seu direito em prol da justiça social.
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A propriedade rural apenas mostra-se intangível à desapropriação para fins de reforma agrária quando sua produtividade está abalizada com
o cumprimento de sua função social, que passa,
também, pelo respeito ao meio ambiente, como
visto.
Nessa linha, o descumprimento da função social, que inclui o respeito ao meio ambiente de forma expressa pela CR/88, não garante ao proprietário rural o poder absoluto sobre a propriedade,
ainda que a esta dê aproveitamento econômico.

5 Argumentação desfavorável à expropriação de terras por descumprimento
de normas ambientais
Os defensores da impossibilidade de o descumprimento de normas ambientais pelo proprietário
de grande imóvel rural permitir sua desapropriação
para fins de reforma agrária baseiam-se, mais fortemente, na alegação de que o termo “propriedade
produtiva”, utilizado tanto pela CR/88 quanto pela
Lei 8.629/93, prima apenas pela observância de um
elemento da função social, o econômico.
Segundo tal raciocínio, uma vez constatado o
descumprimento das normas ambientais pelo proprietário rural, este deve ser, tão-somente, compelido pelos órgãos competentes a tanto a adotar as
medidas necessárias à preservação e cessação da
agressão ao meio ambiente, ou, ainda, à reparação
possível.
É dizer que a infração às normas ambientais
não sujeita a grande propriedade rural à desapropriação por interesse social, para fins de reforma
agrária, pois a sua produtividade, atestada pelo
órgão encarregado dessa missão, o INCRA, por
si só, o imuniza da medida, mesmo que não sejam atendidos todos os requisitos relativos à sua
função social.
Neste mesmo sentido as seguintes ementas do
TRF 1ª Região:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CAUTELAR.
PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI
IURIS DEMONSTRADOS. DESAPROPRIAÇÃO. LAUDO PERICIAL. IMÓVEL PRODUTIVO. CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO

I Jornada de Direito Ambiental

SOCIAL. ART. 185, II, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. INTANGIBILIDADE.
1. As irregularidades apontadas pelo perito no
que refere à inadequação na utilização dos recursos naturais e à ausência de preservação do
meio ambiente, e que serviram para embasar a
decisão do magistrado a quo, não são suficientes a comprometer o cumprimento da função
social pela propriedade dos expropriados.
2. A propriedade produtiva recebeu tratamento
especial por parte do legislador constituinte,
sendo insuscetível de desapropriação-sanção,
nos termos do art. 185, II, da CF.
3. Produtividade comprovada que garante o
fumus boni iuris.
4. Demonstrado o periculum in mora, consistente na possibilidade iminente da imissão do
INCRA na posse em prejuízo à aferição dos
graus de produtividade do imóvel, deve ser
confirmada a liminar que determinou a suspensão do ato até a realização da perícia.
5. Apelação provida em parte.
(AC 2004.43.00.000297-5/TO, Rel. Conv. Juíza
Federal ROSIMAYRE GONÇALVES DE CARVALHO, TRF da 1ª Região – Quarta Turma,
DJ p. 69 de 26.06.2007)

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO
POR INTERESSE SOCIAL. REFORMA AGRÁRIA.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. IMÓVEL PRODUTIVO.
1. Mantendo os expropriados, em sua propriedade, área nativa intocada, caracterizando a
reserva legal exigida por lei, o só fato de não
terem procedido à averbação da mesma não
impede sua consideração para o cálculo do
grau de produtividade do imóvel. Excesso de
formalismo que deve ser combatido (entendimento do relator). O Juiz Cândido Ribeiro
negava provimento à apelação e a remessa por
outro motivo.
2. Imóvel classificado como grande propriedade produtiva não passível de desapropriação.
3. Apelação e remessa oficial não providas.
(AC 2003.35.00.011883-1/GO, Rel. Desembargador Federal TOURINHO NETO, TRF

da 1ª Região – Terceira Turma, DJ p. 59 de
19.01.2007)

A maneira de ver-se o respeito ao meio ambiente na exploração do imóvel rural como fator
balizador do cumprimento da função social, seria
por meio, tão somente, do cálculo do Grau de Utilização da Terra (GUT) e do Grau de Eficiência
na Exploração (GEE), como visto mais acima na
transcrição dos art. 6º e 9º da Lei 8.629/93. Em
outras palavras, o desrespeito ao meio ambiente
na exploração do imóvel rural que não seja capaz
de gerar um cálculo de GUT e GEE abaixo dos
percentuais legais, não impõe a submissão do seu
proprietário ao Programa de Reforma Agrária.
A par da CR/88, “o ordenamento fixou os contornos das fases desse procedimento interno [desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária], onde são definidos os critérios para o
diagnóstico inicial concernente ao cumprimento da
função social da propriedade, por meio da aferição
do GUT e do GEE, do aproveitamento racional e
adequado do imóvel rural, da utilização compatível
dos recursos naturais disponíveis e da preservação
do meio ambiente, da observância das disposições
que regulam as relações de trabalho, e ainda da exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários
e dos trabalhadores” (SANCHES, CID ROBERTO
DE ALMEIDA. Natureza do Decreto Presidencial
que Declara Área de Interesse Social para Fins de
Reforma Agrária. Revista IOB de Direito Administrativo, v. 1, n. 1 (jan. 2006). São Paulo: IOB,
2006, pp. 73-85).
A única alternativa de mudança dessa situação, que decorreria de uma possível lacuna do art.
185 da CR/88, seria, então, mediante a alteração
constitucional.

6 Conclusões
Vê-se, pois, que a questão posta neste breve estudo aclara “a idéia de que interpretar não é apenas
visualizar um objeto que se põe diante dos olhos
do intérprete. No exercício exegético, põe-se à luz,
com facilidade, o fato de a interpretação ser uma
operação de apreensão de objeto, mas à qual se adi149
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ciona todo o conjunto cultural, ideológico, político
do exegeta” (CAVALCANTI, Francisco de Queiroz Bezerra. FERNANDES, Luciana de Medeiros.
Desapropriação por interesse social para fins de
Reforma Agrária: o impedimento do §6º, do art. 2º,
da Lei nº 8.629/93, na redação dada pela Medida
Provisória nº 2.183-56/2001, e sua aplicação na
práxis jurisprudencial. Revista ESMAFE: Escola de
Magistratura Federal da 5ª Região. Recife: TRF da
5ª Região, nº 15. Junho 2007, pp. 11-45).
É preciso compreender que “os limites da propriedade particular se definem e se justificam pela
necessidade de limites da satisfação da felicidade
pessoal dos cidadãos, e, aí, o que ultrapassar os limites materiais necessários para a satisfação dessa
justa expectativa individual é injustificável como
direito e como pretensão à proteção ou garantia e
prescinde, por conseqüência, de qualquer mecanismo ou técnica que o socorra” (CASTILHO, Manoel
Lauro Volkmer de. As ocupações e a desapropriação para reforma agrária. Interesse Público, ano
11, n. 54, mar./abr. 2009. Belo Horizonte: Fórum,
2009, pp. 29-49).
Destarte, diante do quadro posto, sólidos são
os argumentos favoráveis à utilização do instrumento de desapropriação por interesse social, para
fins de reforma agrária, naqueles casos em que o
imóvel rural não atende simultaneamente a todos
os requisitos da função social, previstos nos incisos
do art. 186, dentre eles os da utilização adequada
dos recursos naturais disponíveis e preservação
do meio ambiente.
Ocorre que também sólidos e dotados de base
constitucional são os argumentos trazidos por
aqueles que defendem a impossibilidade de a propriedade rural produtiva, assim aferida por critérios legais — Lei 8.629/93, vir a sofrer, de qualquer
forma, a desapropriação-sanção para inclusão no
Programa de Reforma Agrária.
A questão é tormentosa na medida em que
coloca em colisão direta e frontal o direito constitucional à propriedade e o também direito fundamental constitucionalmente protegido ao meio
ambiente equilibrado. Entretanto, seu estudo possibilita não apenas dar correto tratamento à matéria específica, mas permite também o atendimento
da República aos seus fundamentos, objetivos e
150

princípios (art. 1º, 3º e 4º, da CR/88), com o que
se espera ter contribuído minimamente.
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Tutela jurídica dos fragmentos florestais urbanos
Serguei Aily Franco de Camargo (palestrante)1
Danielle de Ouro Mamed2

Introdução
Os processos acelerados de urbanização, causados por um modelo de produção baseado no uso
dos recursos naturais como fonte de matéria prima
e no meio ambiente como depositário de resíduos,
têm trazido conseqüências nefastas à qualidade
de vida em geral e no ambiente urbano de forma
complexa.
Muito mais viável seria a construção das cidades que levassem em conta os parâmetros de
sustentabilidade que têm sido buscados através
da atividade legislativa e da instituição de políticas
públicas sobre a organização espacial no Brasil e
no Mundo.
O adensamento populacional e uma distribuição de renda desigual são fatores que juntos
culminaram na macrocefalia que permeia os centros urbanos brasileiros e torna as cidades lugares completamente desprovidos de sua função
essencial: proporcionar uma vivência agradável
aos habitantes. As cidades constituem o espaço de
trabalho dos seres humanos, de sua morada, de seu
descanso, e para tanto, devem ser constituídas de
forma a proporcionar as condições adequadas do
desenvolvimento humano.
O desenvolvimento do meio ambiente urbano passou necessariamente pela substituição da
paisagem natural pela artificial: a terra deu lugar
ao asfalto, as árvores deram lugar aos imóveis,
rios foram aterrados e/ou canalizados e pontes
construídas. Tudo isto em espaços concentrados,
culminando em inexoráveis modificações na geografia regional.
Felizmente, ainda é possível encontrar remanescentes do meio ambiente natural dentro das
1
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cidades, como se observa na manutenção de formações vegetais diversas e, especificamente, na
permanência de fragmentos florestais urbanos,
que acabam por equilibrar o meio onde estão situados, ajudando na manutenção de benefícios
ecossistêmicos que serão refletidos diretamente na
qualidade de vida das populações.
Assim, mostra-se como desafio ao Poder Público e à sociedade em geral a resistência às pressões
das mais diversas ordens contra esses remanescentes de florestas, para que seja assegurado o direito
das presentes e futuras gerações de fruir de seus
benefícios.
Este texto tem por objetivo apresentar algumas
ponderações sobre a tutela que recai sobre os fragmentos florestais urbanos, com base em estudo de
caso sobre o município de Manaus, como forma
de subsidiar critérios de promoção ao desenvolvimento sustentável de nossos centros urbanos.

1 A função ambiental dos fragmentos
florestais urbanos e sua essencialidade
à sadia qualidade de vida: os serviços
ambientais urbanos
A questão ambiental atualmente tem sido refletida nos mais diversos elementos que compõem a
sociedade. Um dos aspectos acentuada relevância
quando se relaciona o tema com a busca pela ideal
qualidade de vida refere-se à composição física do
espaço urbano, bem como de sua organização.
A problemática envolvendo qualidade de vida
e o meio ambiente urbano é sentida com mais nitidez nos grandes centros, que sofrem com o excesso de equipamentos urbanos em detrimento da
manutenção de características originais da natureza local. O processo de urbanização3 pressupõe a
3
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substituição do meio ambiente natural pelo meio
ambiente artificial de modo a desequilibrar as funções ambientais antes existentes, ocasionando uma
série de conseqüências negativas para aqueles que
habitam esses grandes centros urbanos.
A Avaliação Ecossistêmica do Milênio (2006,
p. 7) pondera em relatório que o verde nas cidades
(áreas verdes públicas e privadas, mais Áreas de
Preservação Permanente – APPs) destaca-se tendo
em vista a produção de serviços ambientais4 que
visam melhorar a qualidade ambiental no meio
ambiente urbano.
O Relatório menciona alguns desses benefícios:
melhoria na qualidade do ar, regulação climática,
manutenção da permeabilidade do solo e conseqüente recarga de lençóis freáticos, fertilidade e
umidade ideal do solo para manutenção da vegetação, proteção contra processos erosivos e redução
de níveis de ruído. Enfim, os benefícios propagamse, ainda, sobre outros aspectos como manutenção da biodiversidade e da paisagem, benefícios
psicológicos (bem-estar), sociais, possibilidade de
criação de um microclima mais ameno e redução
na intensidade dos ventos, por exemplo.
Se a noção dos serviços ambientais é uma construção recente, mais ainda se constata essa verdade
no que tange aos chamados “serviços ambientais
urbanos”, que devem abranger das áreas verdes
existentes até a atividade dos catadores de lixo,
cujo trabalho visa o desenvolvimento da reciclagem nas cidades. Conforme defende o Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada, o termo “serviço
ambiental urbano” já é utilizado no que tange aos
serviços urbanos que têm interface com a questão
ambiental. Dessa forma, a noção de serviços ambientais urbanos está associada:
sociocultural dessas populações. Segundo o autor, o termo pode
ter ainda outros significados como o processo de aumento da população urbana em detrimento da rural, ou ainda, do ponto de
vista da Arquitetura (dotar as cidades com equipamentos urbanos).
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a atividades realizadas no meio urbano que
gerem externalidades ambientais positivas,
ou minimizem externalidades ambientais
negativas, sob o ponto de vista da gestão dos
recursos naturais, da redução de riscos ou da
potencialização de serviços ecossistêmicos e assim corrijam, mesmo que parcialmente, falhas
do mercado relacionadas ao meio ambiente
(IPEA, 2010. p. 32).

Dessa forma, mostra-se que os benefícios advindos da permanência do verde nas cidades trazem essas externalidades positivas, uma vez que os
impactos sobre a qualidade de vida da população
serão diversos. Sobre essa noção, destaque-se que
são vários os benefícios em face do meio ambiente natural. Essa preocupação pode ser observada
quando se toma, por exemplo, os problemas de
qualidade do ar e ausência de paisagens naturais
encontrados em grandes cidades, que comumente
afeta, inclusive, em sua saúde por conta dos níveis
atuais de exposição a fatores contaminantes.
Portanto, diante do problema ambiental das cidades, busca-se um novo paradigma de construção
do espaço que consiga trazer a idéia de sustentabilidade5 para o cenário urbano: aliar o crescimento
econômico que, tradicionalmente, culmina na má
qualidade de vida nas cidades e a necessidade do
estabelecimento de espaços de vivência que possam
fornecer à sociedade um desenvolvimento integral,
ideal que não pode ser pensado sem a observância
da salubridade do meio ambiente.
Ao lidar com tamanho desafio, ponderam Jeane Godoy Rosin e Sandra Medina Benini (2010,
p. 98):
A busca por esse novo paradigma deve considerar a existência de quatro grandes obstáculos, que inevitavelmente deverão ser superados:
o primeiro faz referência às forças econômicas
que regulam o sistema financeiro (...), o segun5

A idéia de sustentabilidade adveio da discussão desenvolvida no
âmbito da Conferência das Nações Unidas sobre o Homem e o
Ambiente em Estocolmo, Suécia, realizada em 1972 da qual resultou um estudo chamado “Nosso Futuro Comum”, que ficou
conhecido como Relatório Brundtland, estabelecendo a noção de
desenvolvimento sustentável, que seria a compatibilização dos
interesses econômicos com a preservação do meio ambiente, ou
seja, o uso dos recursos naturais deve ser realizado de forma a
não cercear o mesmo direito das gerações futuras.
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do diz respeito ao mercado imobiliário, restringindo o acesso à terra urbana (...), o terceiro
está estritamente relacionado com a incorporação de valores éticos na gestão do espaço urbano; e, por último, a instrumentalização da
legislação urbanística (grifo nosso).

Dessa forma, nota-se que os entraves para a
concretização de cidades sustentáveis são de diversas ordens, variando desde a lógica mercadológica da apropriação econômica do espaço até
a ineficácia dos diplomas legais que, à primeira
vista, teriam a função de proporcionar este ideal.
As autoras analisadas defendem, ainda, que a noção de sustentabilidade urbana deve conjugar as
questões econômicas, políticas, sociais, culturais
e ambientais onde houver o comprometimento
com processos de urbanização (ROSIN e BENINI,
2010, p. 98).
Assim, ao observar esses entraves, o gestor público deve buscar os subsídios técnicos e legais que
lhe permitam transpor as pressões sofridas pelo
meio ambiente natural no contexto urbano. O que
se buscará abordar através do presente trabalho é
o problema dos chamados fragmentos florestais
urbanos, que são definidos pelo Núcleo de Estudos
em Manejo Florestal da Universidade Federal de
Lavras (2010) como:
áreas com vegetação nativa contínua, interrompida por ações antrópicas como pastagens, estradas, reflorestamentos, povoados,
etc., ou, ainda, por barreiras naturais como
montanhas, lagos ou outras formações vegetais propiciando a redução do fluxo de animais, pólen e sementes.

Sobre esse conceito, esclarece Ramos (2005, p.
17) que a melhor noção de fragmento florestal é
aquela que busca compreendê-lo como parte de
um todo que foi dividido, separado ou quebrado. Assim, para a autora, fragmentos florestais
seriam “remanescentes de floresta desvinculados
da vegetação original em decorrência de ações antrópicas ou naturais, ocasionando prejuízo para
comunidades e populações biológicas bem como
para as interações ecossistêmicas que ocorrem no
seu interior” (RAMOS, 2005, p. 18).
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Tendo em vista o exposto, dentro dos conceitos
articulados sobre o tema, infere-se que fragmentos
florestais urbanos são aqueles remanescentes de
floresta localizados em zona urbana. No entanto,
a determinação de quando um fragmento florestal
será urbano passa por uma discussão legal sobre
delimitação das zonas urbanas, que também encontra algumas dificuldades em face das diversas
previsões legais existentes.
Sobre o tema, observa-se que o Código Tributário Nacional define o urbano como aquele espaço
contendo ao menos dois dos requisitos elencados
no parágrafo 1º do artigo 32: “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”, ou, ainda, as áreas definidas por lei
como urbanas.
Essa determinação do CTN, no entanto, deve
coadunar-se ao que aduz o texto constitucional
em seu artigo 25, que prevê, ainda, que os Estados
poderão instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões.
Dessa forma, ao superar-se a delimitação das
zonas urbanas, segue o desafio da identificação
dos fragmentos florestais que possam existir nessas áreas e, a partir desse conhecimento, tornar
possível a proteção desse remanescente de floresta
dentro do ordenamento jurídico, pois, como se
verá adiante, a tutela jurídica desses espaços dependerá dos instrumentos normativos que regularem caso a caso.

2 Fragmentos florestais urbanos e áreas
verdes
Conforme é possível observar, nota-se que a
presença de formações naturais na cidade possui
uma importância incomensurável e que afeta diretamente a população ali alocada, conforme sintetizam Loboda e Angelis (2005, p. 7):
A qualidade de vida urbana está diretamente
atrelada a vários fatores que estão reunidos na
infra-estrutura, no desenvolvimento econômi-
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co-social e àqueles ligados à questão ambiental.
No caso do ambiente, as áreas verdes públicas
constituem-se elementos imprescindíveis para
o bem-estar da população, pois influencia diretamente a saúde física e mental da população.

O termo “área verde” é definido por Pereira
Lima (1994) como aquela em que há o predomínio de vegetação arbórea englobando-se as praças,
os jardins públicos e os parques urbanos, sendo
que os canteiros centrais das avenidas e os trevos
e rotatórias de vias públicas que exercem apenas
funções estéticas e ecológicas, devem, também,
conceituar-se como área verde. Entretanto, as
árvores que acompanham o leito das vias públicas não podem ser consideradas como tal, pois as
calçadas são impermeabilizadas e, por este motivo, não estão plenamente integradas aos ciclos
naturais.
Todos os elementos citados pelo autor possuem
sua importância, no entanto este trabalho pretende
ater-se às áreas verdes constituídas pelos fragmentos florestais localizados nas cidades.
Dentre as funções mais relevantes das áreas
verdes no contexto urbano, Guzzo (2009, p. 1-2)
destaca três: funções ecológica, estética e social. Segundo o autor, a função ecológica é aquela que visa,
além das funções ambientais naturais, a diminuição
do impacto da industrialização (como se pôde observar, diminuição de poluição sonora e reciclagem
de ar e água, por exemplo). A função estética, por
sua vez, corresponderia àquela relacionada ao papel de integração entre os espaços onde as pessoas
circulam, visando conferir um status agradável à
paisagem e, por fim, a função social estaria relacionada à disponibilização de espaços comuns públicos destinados ao lazer da população.
Assim, nota-se que as funções das áreas verdes variam desde os benefícios estéticos, passando
pelo regular funcionamento dos ecossistemas até
os benefícios de ordem psicológica (sensação de
bem-estar). Inclusive, quando se observa a falta
desses “espaços verdes de convivência” é possível
identificar algumas causas que explicam tal escassez. Conforme preconiza Santos (1996, p. 48), as
cidades já não são organizadas visando constituir
o meio pelo qual se darão as relações humanas,
mas, sim, o espaço a ser destinado para o desen-

volvimento das mais diversas relações econômicas.
Essa idéia vai de encontro, inclusive, com a própria lógica de apropriação da natureza, que deixa
de ser baseada na concepção de que os recursos
naturais possuem um valor de uso, para basearse no valor de troca dos mesmos (SMITH, p. 67).
Assim, a cidade deixa de existir para os cidadãos e
passa existir para a economia, tornando a própria
lógica de adensamento populacional urbano um
tanto perversa.
O direito, como fator de regulação social, não
pode manter-se distantes de tais questões, devendo intervir como garantidor da chamada ordem
urbanística e, no caso do estabelecimento de áreas
verdes, criando mecanismos eficazes de instituição
e manutenção de tais áreas.
Dessa forma, do ponto de vista do direito brasileiro, não se observa um conceito de âmbito federal, que vincule a determinação de áreas verdes
urbanas nos contextos estadual e, especialmente,
municipal, onde se observa uma maior ocorrência
de conceitos legais sobre a matéria.
O Código Ambiental do Município de Manaus
(AM), em seu artigo 5º, traz as definições tanto
de áreas verdes quanto de fragmentos florestais
urbanos da seguinte forma:
XVII – áreas verdes: são espaços definidos pelo
Poder Público Municipal, com base no memorial descritivo dos projetos de parcelamento
do solo urbano, constituídos por florestas ou
demais formas de vegetação primária, secundária ou plantada, de natureza jurídica inalienável e destinados à manutenção da qualidade
ambiental;
XVIII – fragmentos florestais urbanos: são áreas remanescentes de vegetação nativa situadas
dentro do perímetro urbano do Município, em
propriedade pública ou privada, que desempenham um papel na manutenção da qualidade
do meio ambiente urbano;

Portanto, nota-se que, sendo as áreas verdes
espaços definidos pelo poder público, podendo
abarcar diversas formas de vegetação, e sendo os
fragmentos florestais urbanos, remanescentes de
vegetação nativa, é possível que o poder público
delimite fragmentos florestais urbanos como áreas
verdes, conferindo-lhes um status de proteção jurí155

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

dica no âmbito municipal. No caso do exemplo da
cidade de Manaus, o mesmo diploma legal estatui
que as áreas verdes delimitadas pelo Poder Público, segundo o artigo 31, corresponderão a espaços
territorialmente protegidos e sujeitos a um regime
jurídico especial, de acordo com o instrumento
legal que delimitar a área.
Um exemplo interessante de área verde constituída por fragmento florestal em área urbana

é o fragmento florestal da Universidade Federal
do Amazonas, que possui aproximadamente 600
hectares, sendo o terceiro maior fragmento verde
em área urbana do mundo e o primeiro no Brasil.
Esse fragmento limita com 7 bairros da cidade:
Coroado, Zumbi, Acariquara, Armando Mendes,
Nova República, Conj. Atílio Andreazza e Japiim,
o que confere uma considerável pressão em seu
entorno, conforme Figura 1 abaixo:

Figura 1. Fragmento florestal da Universidade Federal do Amazonas com destaque para o sistema hídrico e
bairros do entorno. Fonte: Pedrollo e outros, 2010.

Segundo Pedrollo e outros (2010), as pressões
existentes nessa área verde são as mais diversas
possíveis: falta de sinalização nas trilhas para visitantes, poluição de igarapés, invasões territoriais,
deposição de lixo, coleta de frutos e sementes, caça,
falta de envolvimento da população do entorno
em projetos de educação ambiental, isolamento do
fragmento de áreas de floresta contínua e retirada
de areia para empreendimentos imobiliários, além
da ausência de enquadramento da área no Sistema
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC),
fato que lhe asseguraria uma proteção jurídica mais
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eficaz, inclusive, aumentando a abrangência da
proteção penal frente às agressões perpetradas.
As soluções para tão vasta gama de problemas
perpassa vários pontos, tendo-se como principais
a correta execução do plano de manejo da área,
projetos de sensibilização ambiental, limpeza, fiscalização, integração da área com o SNUC e criação de corredores ecológicos que integrem esse
fragmento aos demais existentes na cidade. Todas
essas medidas, para que sejam efetivadas, devem
contar com um eficaz aparato estatal e efetiva
participação da sociedade civil, pois, na ausência
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desses dois pressupostos, qualquer medida restaria
comprometida.

corredores ecológicos, que são definidos pela Lei
do SNUC 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 de áreas
com extensão maior do que aquelas das unidades individuais (artigo 2º, XIX).

3 Fragmentos florestais urbanos no Sistema Nacional de Unidades de Conservação
A lei 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, em seu artigo 2º
define as Unidades de Conservação por “os espaços
territoriais e seus recursos ambientais, incluindo
as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes legalmente instituídos pelo Poder
Público com objetivos de conservação (...)”. Ao
instituir o Sistema, informa a Lei que o mesmo
terá como objetivo contribuir para a manutenção
da diversidade biológica, bem como dos recursos
genéticos existentes no território nacional e nas
águas jurisdicionais, além da proteção de espécies
ameaçadas de extinção; preservação e restauração dos ecossistemas naturais; desenvolvimento
sustentável; proteção de paisagens naturais com
beleza cênica; proteger as características relevantes de aspecto geológico, geomorfológico, arqueológico, paleontológico e cultural; recuperação de
ecossistemas degradados; incentivar a atividade
científica e proteger os interesses das populações
tradicionais sobre os recursos naturais.
Dessa forma, o Sistema Nacional de Unidades
de Conservação demonstra justificar-se para tornar possível a proteção jurídica de áreas de acentuada relevância, tendo-se em conta suas reservas
de fauna e flora, belezas cênicas, além das funções
ecossistêmicas.
Sobre a área abrangida pela proteção, Silma
Ramos (2005, p. 56) destaca que o legislador utilizou o termo “espaço territorial” e, portanto, não
restringiu a abrangência a determinados tipos de
vegetação, o que torna os fragmentos florestais
passíveis de serem enquadrados nessa categoria
sem maiores discussões de cunho teórico.
Outra questão interessante quando se trata de
Unidades de Conservação localizadas em zona urbana é que as funções desses espaços geralmente
se reduzem se estes estiverem isolados. Como forma de mitigar o problema, sugere-se a criação de

Assim, a criação de corredores ecológicos
atende ao objetivo da instituição de Unidades de
Conservação em áreas urbanas. Ao serem transformados em Unidades de Conservação, os fragmentos florestais urbanos passam a dispor de um
rigoroso sistema legal, que impõe restrições quanto
ao seu uso e acesso, uma vez que tais restrições são
desenvolvidas em conjunto com a lei e o plano de
manejo da Unidade de Conservação. Saliente-se
que a instituição e posteriores alterações das disposições a respeito desses espaços somente podem
ser executadas através de lei, conforme disposto
no artigo 225, parágrafo 1º, III, da Constituição
Federal, o que garante uma proteção mais rígida
e garantidora de instrumentos de coerção para o
caso de descumprimento.
No caso de Manaus, é possível citar o exemplo pioneiro do Corredor Ecológico Urbano do
Igarapé do Mindú, primeiro Corredor Ecológico concebido em área urbana no Brasil. Criado
através do Decreto Municipal nº 9.329, de 26 de
outubro de 2007, tem início na ponte do bairro
Colina do Aleixo (Zona Leste) e final na ponte da
Avenida Humberto Calderaro, entre as Avenidas
Darcy Vargas e Perimetral (Zona Centro-Sul),
possuindo ao todo 7 km de extensão.6
Apesar da iniciativa pioneira do município em
instituir o Corredor Ecológico, ainda em 2007, no
mesmo ano de sua criação, tem início as obras de
construção da Avenida das Torres, que corta o
6

MANAUS. Decreto nº 9.329 de 26 de outubro de 2007. Cria o
Corredor Ecológico Urbano Igarapé do Mindu, para fi ns de proteção ambiental e dá outras providências. In: Diário Oficial do
Município de Manaus, Manaus, 10 novembro, 2008.
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Corredor Ecológico do Igarapé do Mindú, comprometendo suas funções ecológicas e urbanísticas.
Esta via possui 9,2 km no eixo norte-sul e 4,8 km
no eixo leste-oeste, divido em três trechos: da Av.
Cosme Ferreira até a Timbiras, o segundo, da Timbiras até a Rua Curió, no bairro Cidade Nova 3, e
o terceiro, da Curió até o igarapé do Passarinho, já
no conjunto Galiléia, próximo à avenida Grande
Circular 2, que dá acesso à estrada AM 010, que
será interligada ao Distrito Industrial.
Neste caso, a necessidade de escoamento do
tráfego urbano preponderou sobre os aspectos ambientais estritos, proporcionados por um fragmento florestal urbano de grandes dimensões. Resta
avaliar se, em longo prazo, as contribuições proporcionadas por esta obra viária, que certamente
potencializará os efeitos de borda prejudicando
ainda mais o fragmento, garantem o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado das populações atuais e futuras da cidade
de Manaus.

4 Fragmentos florestais urbanos e áreas
de preservação permanente
As Áreas de Preservação Permanente (APPs),
dentro do ordenamento territorial legalmente estabelecido correspondem àquelas áreas que, por
suas características naturais, necessitam de uma
proteção jurídica diferenciada.
Essas áreas estão determinadas de acordo com
o que dispõe a lei 605, de 24 de julho de 2001:
Art. 32 – São áreas de preservação permanente
aquelas que abriguem: I. as florestas e demais
formas de vegetação natural, definidas como de
preservação permanente pela legislação em vigor; II. a cobertura vegetal que contribui para a
estabilidade das encostas sujeitas a erosão e ao
deslizamento; III. as nascentes, as matas ciliares e as faixas marginais de proteção das águas
superficiais; IV. exemplares raros, ameaçados
de extinção ou insuficientemente conhecidos da
flora e da fauna, bem como aquelas que servem
de pouso, abrigo ou reprodução de espécies migratórias; V. outros espaços declarados por lei.
(grifo nosso)
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Como é possível observar, as áreas abrangidas
pela proteção legal na forma de áreas de preservação permanente possuem uma relevância diferenciada no que diz respeito às condições específicas
que tornam sua proteção necessária: são áreas responsáveis pela estabilidade pedológica (prevenção
e combate à erosão de solo), manutenção da qualidade das águas, manutenção de vegetação das
margens fluviais, preservação da biodiversidade,
entre outros.
Para melhor dimensionar as áreas abrangidas
por esta proteção, no que diz respeito aos cursos
d’água e suas nascentes, interessante analisar a Tabela 1 abaixo, desenvolvida com base no Código
Florestal.
TABELA 1. Distâncias da Largura Mínima da
Faixa de Mata Ciliar em relação à largura
aos cursos d’água
Situação

Largura mínima da faixa

Rios com menos de
10m de largura

30m em cada margem

Rios com 10 a 50m de
largura

50m em cada margem

Rios com 50 a 200m
de largura

100m em cada margem

Rios com 200 a 600m
de largura

200m em cada margem

Rios com largura
superior a 600m

500m em cada margem

Nascentes

Raio de 50m

Lagos ou
reservatórios em
áreas urbanas

30m ao redor do
espelho d’água

Portanto, tendo em vista que todo o entorno
desses cursos d’água são protegidos, nota-se o
principal benefício da proteção advinda do estabelecimento de APPs: uma proteção múltipla,
abrangendo vegetação, solo, águas, biodiversidade
e equilíbrio ecossistêmico em geral.
No caso específico do município de Manaus,
interessante observar que, dada a largura dos cor-
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pos d’água e as características geomorfológicas da
bacia Amazônica, todas as APPs teriam grande
amplitude, o que, na prática, não se observa em
quase toda a orla fluvial urbana do mencionado
município.
No que tange às águas, deve-se citar a função
de proteção dos mananciais localizados em APPs.
Especificamente em fragmentos florestais urbanos,
nota-se a existência dessas nascentes que, apesar
da relativa integridade situacional, formam cursos
d’água que seguem pelas zonas urbanas, contaminando-se pelos resíduos das cidades.
Utilizando-se, ainda, o exemplo do fragmento
florestal da Universidade Federal do Amazonas
(Figura 1), observa-se que o mesmo abriga 19 nascentes, o que desde logo o enquadra na proteção
jurídica conferida na forma de Áreas de Preservação Permanente, a ser resguardada pelo Poder
Público.
As pressões existentes no entorno desse fragmento florestal, como se pode observar, se não
forem mitigadas poderiam comprometer os benefícios ambientais proporcionados por esse remanescente de floresta. Ações degradantes como
extração ilegal de areia, o avanço dos efeitos da urbanização e a má gestão da zona de amortecimento
que deveria ser respeitada podem levar à perda
significativa na qualidade de vida das pessoas, na
biodiversidade local, sistemas de reciclagem de
água, contenção de ruídos e melhoria da qualidade
do ar, conforme anteriormente mencionado.
Outro exemplo da cidade de Manaus que também demonstra a necessidade de uma efetiva proteção dos fragmentos florestais urbanos é referente
à área da Ponta Negra. Este espaço, popularmente
conhecido na cidade, é banhado pelo Rio Negro e
possui uma rede de cursos d’água de menos volume, integrados com a bacia do Tarumã. Por conta
do valor ambiental da área (propriedades cênicas,
floresta mantida, faixa de praia, abrigo de biodiversidade, entre outros) a área conta com uma série
de proteções jurídicas.
Pela Lei 605/2001, a área constitui Área de Preservação Permanente, o que lhe conferiria uma série
de restrições quanto à disposição dos recursos naturais ali existentes em larga faixa, a partir do ponto
mais alto da cheia do Rio Negro.

A Lei Orgânica do Município de Manaus, em
seu artigo 296, classifica, ainda, a área como “de
relevante interesse ecológico”:

Art. 296 – Está facultado ao Município criar,
por critério próprio, reservas ecológicas ou
declarará áreas de relevante interesse ecológico. Parágrafo único – Além do dispositivo
no artigo 231, da Constituição do Estado, são
consideradas áreas de interesse ecológico a Ponta Negra, o Tarumã, a Ponte da Bolívia, a Praia
do Tupé e a praia do Amarelinho, na orla do
bairro do Educandos, e os igarapés localizados
no Município de Manaus (grifo nosso).

Não obstante este patamar de proteção, a Área
de Proteção Ambiental (APA) do Tarumã-Ponta Negra, foi criada em 1995 como categoria
prevista no Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC), devido a sua importância ambiental. O artigo 15 da lei n° 9.985/2000,
que versa sobre o SNUC, conceitua tal área da
seguinte maneira: “uma área 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”.
Além deste dispositivo, a lei estabelece normas em relação às atividades de visita, e de pesquisa científica nas áreas, o que denota uma
preocupação do Poder Público com o controle
a ser exercido. Entretanto, analisando-se esta
área em específico, observa-se que tais exigências possuem aplicabilidade questionável, já que
a área de proteção ambiental Tarumã – Ponta
Negra, com limites estabelecidos pela Prefeitura
Municipal de Manaus, corresponde às áreas nos
bairros Compensa, Nova Esperança, Lírio do
Vale, Redenção, Santo Agostinho, Ponta Negra,
Tarumã, Campos Sales, Parque São Pedro, Nova
Vitória e Ismael Aziz (MAMED, CAVALCANTE e LIMA, 2008). Deve-se frisar, ainda, que tais
bairros possuem acentuado desenvolvimento
urbanístico, tanto para fins residenciais como
159
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para fins comerciais. A Praia da Ponta Negra, em
si, é um dos principais cartões postais da cidade
de Manaus, fazendo jus a seu enquadramento
em tal categoria. Sua estrutura é especialmente voltada para o lazer da população, visto que
dispõe de calçadão para caminhadas, ciclovia,
quiosques, anfiteatro para realização de apresentações artísticas além da praia, utilizada como
balneário.
Assim, ainda que os benefícios ambientais
da área sejam vários, mostra-se que o mercado
imobiliário tem saturado o espaço, suprimindo
mata primária para dar lugar à construção de
condomínios residenciais de alto padrão, aumentando o desmatamento na área e diminuindo a qualidade de vida no entorno.
Portanto, somente a proteção jurídica dessas
áreas, combinada com uma efetiva participação
da sociedade civil e ações fiscalizadoras do Poder
Executivo seriam a combinação ideal para a manutenção desses espaços.

5 Proteção penal dos fragmentos florestais urbanos
Em âmbito penal, a proteção de florestas no
Brasil encontra disposição na Lei de Crimes Ambientais (9.605/1998), em seus artigos de números
38 a 53, em seção intitulada “dos crimes contra a
flora”.
Saliente-se que, com vistas a alcançar uma efetiva tutela penal do meio ambiente, o artigo 53
estabelece que a pena será acrescida de um sexto
a um terço quando do fato resultar diminuição
das águas naturais, erosão de solo ou modificação do regime climático; ou se o crime é cometido
em períodos de fragilidade dos ecossistemas como
período de queda das sementes, formação da vegetação, contra espécies ameaçadas de extinção, em
época de seca ou inundação, ou durante a noite,
domingo ou feriado, dias em que a fiscalização é
mais débil.
No caso específico dos fragmentos florestais
urbanos, a proteção penal poderá ocorrer de forma
diferenciada, de acordo ao tipo de proteção jurídica que for destinada ao espaço: caso esse fragmento
160

corresponda à área de preservação permanente,
quando a floresta for destruída ou danificada ou
cortada, está prevista uma pena de detenção de um
a três anos e/ou multa (artigos 38 e 39 da Lei).
Caso o fragmento se trate de Unidade de Conservação legalmente constituída, a pena é de um a
cinco anos de reclusão, aumentando a gravidade
do delito, tendo em vista a importância peculiar
das áreas estabelecidas como UCs.
Para o caso em que o fragmento florestal não
esteja abrangido por essas proteções legais, ainda
assim, prevê a Lei de Crimes Ambientais, em seu
artigo 41, uma pena de reclusão de dois a quatro
anos, e multa. A Lei ainda prevê, até o artigo 53
da Lei, penas para as mais diversas condutas que
ponham em risco a incolumidade das florestas,
incluindo-se os fragmentos florestais urbanos. No
entanto, é importante destacar que o próprio legislador já assumiu a importância das formações
florestais para a qualidade de vida humana, tendo
incorporado essa noção a vários diplomas legais.
Um exemplo valioso dessa consciência legislativa é justamente mais um dos dispositivos da Lei de
Crimes Ambientais, que considera como crime o
fabrico, venda, transporte e soltura de balões tendo
em vista a potencialidade que os mesmos possuem
em produzir incêndios florestais.

Considerações finais
Ao analisar os principais pontos relativos aos
fragmentos florestais urbanos, é possível perceber a relevância de seu papel para a mitigação
dos efeitos negativos decorrentes dos processos
de urbanização. Ainda que não seja possível em
plenitude que o ambiente das cidades alcance o
ideal de salubridade, nota-se que várias medidas
podem ser adotadas para que se chegue ao mais
próximo possível deste ponto.
A tutela de remanescentes florestais no contexto urbano, portanto, merece uma especial atenção
quanto aos instrumentos jurídico-normativos e
conseqüente estabelecimento de medidas coercitivas para o caso de descumprimento das normas
protetoras. Nesse sentido, aparece como alternativa ideal o enquadramento legal dos fragmentos
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florestais urbanos nos conceitos de área verde, área
de preservação permanente, área de proteção ambiental ou, ainda, que tais áreas sejam integradas ao
Sistema Nacional de Unidades de Conservação.
Entretanto, conforme mencionado no caso do
Corredor Ecológico do Igarapé do Mindu, fica evidente também a necessidade do desenvolvimento e
criação de sistemas de avaliação de preponderância
de duas facetas em conflito do direito fundamental
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado: a
garantia do direito das presentes e futuras gerações
em contraposição a melhoria da qualidade de vida
no meio ambiente urbano. É intuitiva a assertiva
de que a manutenção do microclima e da biodiversidade contribuem de forma tão importante para a
qualidade de vida urbana quanto à racionalidade
e à otimização do tráfego.
Por outro lado, este também pode ser um mero
exemplo de desarticulação político-institucional entre diferentes esferas da administração pública, que
ao mesmo tempo cria um espaço territorial especialmente protegido para em seguida destruí-lo.
Preponderando para o lado ecológico, outro
aspecto de fundamental importância para a proteção desses fragmentos diz respeito à integração da
sociedade e ações fiscalizadoras do Poder Público.
A sociedade, revestida das noções de sustentabilidade, consumo consciente e cidadania, deve estar
ciente dos benefícios que tais áreas representam
fazendo jus, portanto, a um tratamento diferenciado por cada um dos indivíduos que compõem
a sociedade.

Referências

bientais urbanos para a gestão de resíduos sólidos. Brasília: IPEA, 2010.
LOBODA, Carlos Roberto e ANGELIS, Bruno Luis
D. Áreas verdes públicas urbanas: conceitos,
usos e funções. Revista Ambiência. V. 1. N. 1. Jan/
jun 2005. Guarapuava: Universidade Estadual
de Maringá, 2005.
PEDROLLO, Camilo; Santos, Joselândio; VASCONCELOS, Mônica; LEÃO, Sofia Ponce. Fragmento florestal da Universidade Federal do Amazonas. Manaus: Projeto Dinâmica Biológica dos
Fragmentos Florestais, 2010.
PROJETO MATA CILIAR. Legislação do Projeto
Mata Ciliar. Disponível em <http://www.mataciliar.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.
php?conteudo=13>. Acesso em 08/12/2010.
RAMOS, Silma Pacheco. A proteção jurídica dos
fragmentos florestais urbanos. Dissertação de
Mestrado. Manaus: Programa de Pós-Graduação em Direito Ambiental da Universidade do
Estado do Amazonas, 2005.
ROSIN, Jeane A. R. de Godoy e BENINI, Sandra
M. Cidades verdes: possibilidades e contradições no ordenamento jurídico in BENJAMIM, A.
H. e outros. Florestas, mudanças climáticas e serviços ecológicos. São Paulo: Imprensa Oficial do
Estado de São Paulo, 2010.

SANTOS, M. Técnica, espaço, tempo: globalização e meio técnico-científico

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Avaliação ecossistêmica do milênio: vivendo além dos
nossos meios. 2001. Disponível em <http://
www.millenniumassessment.org/>. Acesso em
08/12/2010.

informacional. Hucitec, São Paulo-SP, 1996.

FERRARI, C. Curso de planejamento municipal
integrado. 2ª Ed. São Paulo: Livraria Pioneira,
1979.

MAMED, D. CAVALCANTE, J e LIMA, C. Balneabilidade na praia da Ponta Negra, direito à cidade
e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Revista Magister de Direito Ambiental e Urbanístico. N. 24. Porto Alegre: Magister, 2009. pp.
33-44.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Pesquisa sobre pagamentos de serviços am-

SMITH, Neil. Desenvolvimento desigual: natureza, capital e a produção do espaço. Rio de Janeiro: Bertrand, 1998.

161

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

NÚCLEO DE ESTUDOS EM MANEJO FLORESTAL.
Importância do manejo de fragmentos florestais.
Disponível em <http://www.nucleoestudo.
ufl.br/fragmentos/projeto/Importancia.htm>.
Acesso em 02 de dezembro de 2010.

162

Informações da Publicação
formato
mancha
tipologia
papel
tiragem
impressão

200x270 mm
160x236,4 mm
Minion Pro & Myriad Pro
cuchê 95 g/m2 (miolo)
cuchê 170 g/m2 laminado (capa)
mil e quinhentos exemplares
julho de 2011

