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RESUMO 

 

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental de 
terceira geração e, como tal, colide com outros direitos fundamentais igualmente 
dignos de tutela. Em tais hipóteses, diferentemente do que se dá com os conflitos de 
regras, em que, ante a aplicação dos critérios de solução de antinomias, uma delas 
é declarada inválida, nos casos de colisão de princípios, caso impossível a 
harmonização, a solução é dada mediante ponderação, através do uso da máxima 
da proporcionalidade em suas três subdimensões (adequação, necessidade e 
proporcionalidade em sentido estrito), sempre mediante argumentação adequada. 
Há casos em que o teste da proporcionalidade não soluciona o conflito, dando 
margem ao recurso à discricionariedade judicial. O objeto do presente trabalho é 
analisar algumas hipóteses de colisão entre o direito fundamental ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e outros direitos fundamentais, como o patrimônio 
cultural, o desenvolvimento econômico e a livre-iniciativa, a propriedade, o direito 
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, a separação de poderes, a 
dignidade da pessoa humana e a moradia e os direitos das populações tradicionais 
diante da criação de unidades de conservação. O objetivo primacial é demonstrar 
que, como não há direito fundamental absoluto, nas hipóteses de colisão entre o 
meio ambiente ecologicamente equilibrado e outros direitos fundamentais, caso 
impossível a harmonização, tanto pode prevalecer um quanto o outro, dependendo 
das peculiaridades do caso concreto, o que é feito através do recurso à ponderação, 
com a aplicação da proporcionalidade e mediante argumentação. A importância do 
tema é imensa em virtude da sua atualidade e do fato de que o meio ambiente é um 
direito altamente conflituoso, mas, ao mesmo tempo, muitíssimo flexível, o que é um 
estímulo à concordância prática. O texto foi elaborado levando-se em conta as mais 
importantes questões que envolvem o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, previstas na Constituição da República.Buscaram-se, na doutrina 
especializada da Teoria Constitucional, as bases para se demonstrar a força 
normativa dos princípios e as técnicas de solução dos chamados casos difíceis (hard 
cases), que, para nós que seguimos a civil law, consistem nas situações que 
envolvem colisão de princípios. Ao final, examinaram-se hipóteses específicas em 
que o meio ambiente ecologicamente equilibrado colide com outros direitos 
fundamentais e a forma como os Tribunais brasileiros vêm solucionando tais 
controvérsias. As principais decisões do Supremo Tribunal envolvendo o tema meio 
ambiente foram objeto de detida análise. Questões altamente polêmicas foram 
trazidas à discussão, colacionando-se os diferentes entendimentos doutrinários 
acerca de cada controvérsia, buscando, sempre que possível, a tomada de posição.  
A fim de respaldar a análise de alguns institutos à luz do direito comparado, foram 
trazidas referências doutrinárias estrangeiras, principalmente dos Estados Unidos da 
América. O resultado que se pretendeu foi a sistematização de um tema dos mais 
complexos e instigantes, à luz da doutrina e da jurisprudência mais atuais.  
 
 
Palavras-chave: Meio ambiente. Direitos fundamentais. Constituição Federal. 
Colisão de princípios. Casos difíceis (hard cases). Ponderação. Proporcionalidade. 
Discricionariedade. Argumentação.  



 

 
ABSTRACT 

 
 
Environmental law is a constitutional right and it frequently clashes with other 
protected rights. In these cases, differently from what happens to rule conflicts, in 
which, by the use of solution criterions, one of them is declared invalid, in competing 
principle cases, if harmonization is not possible, the solution is given by balancing, 
using the proportionality principle in its three dimensions (adequacy, necessity and 
strict proportionality), always through proper argumentation. There are some cases in 
which the proportionality test does not solve the conflict, and then judicial discretion 
appears. The object of this study is to analyze some situations where ecologically 
balanced environmental constitutional right clashes with others, such as cultural 
heritage, economic development, rule of law, res judicata, separation of powers, 
human dignity, living and traditional population rights in face of the creation of a 
protected area. The main target is to demonstrate that, since there are no absolute 
rights, in clash cases concerning ecologically balanced environmental right and other 
constitutional rights, if harmonization is not possible, any of them will prevail, 
according to the specificity of the case, as a result of balancing, using the 
proportionality principle and argumentation. The importance of this topic is immense 
because of its actuality and the fact that ecologically balanced environmental right is 
highly conflictive but, at the same time, very flexible, which stimulates practical 
agreement. The text was elaborated considering the most important issues that 
involve ecologically balanced environmental right, established by the Federal 
Constitution. It was searched, in specialized authors, the argumentation to 
demonstrate principles normative force and the technical solutions for hard cases, 
which, in a civil law tradition, means situations involving competing principles. In the 
end, specific situations in which environmental right clashes with other constitutional 
rights and the way Brazilian Courts have been solving these controversies were 
examined. The Supreme Court main decisions involving environmental issues were 
deeply analyzed. Polemic questions were brought to discussion, and different points 
of view about the controversy were shown. In order to clarify the analysis of some 
comparative law institutes, foreign references were brought, especially from the 
United States of America. The result was a systematization of a mostly complex and 
interesting topic, examined through actual doctrine and jurisprudence. 
 
 
Key-words: Environment. Constitutional rights. Federal Constitution. Competing 
principles. Hard cases. Balancing. Proportionality. Judicial discretion. Argumentation. 
 
 
 



 

 
RÉSUMÉ 

 
 
Le droit de l'environnement écologiquement équilibré c'est un droit fondamental de 
troisième génération et entant que telle entre en collision avec d'autres droits 
fondamentaux aussi digne de la tutelle. Dans ces hypothèses,différemment que les 
conflits de règles,en ce que l'application des critères de solution de antinomies,l'une 
d'elles est déclarée invalide,dans le cas de la collision des principes,si c'est 
impossible à l' harmonisation,la solution est donnée par pondération,grâce à l' 
utilisation de la maxima de la proportionnalité dans ses trois dimensions 
(adéquation,nécessité et proportionnalité au sens strict),toujours sur la bonne 
argumentation.Il y a des cas dans lesquels le critère de la proportionnalité ne résout 
pas le conflit,donnant la marge d' utiliser son pouvoir discrétionnaire judiciaire.L' objet 
de ce travail est analyser quelques hypothèses de collision entre le droit fondamental 
à l ' environnement équilibré sur le plan écologique et d' autres droits 
fondamentaux,tels que le patrimoine culturel,le développement économique et la 
libre initiative, la propriété, le droit acheté, l' acte juridique parfait,la séparation des 
pouvoirs, la dignité de la personne humaine et le logement et les droits de 
populations traditionnelles en face à la création d' unités  de conservation. L' objectif 
 primatial c'est démontrer que,comme il n'y a aucun droit fondamental absolue,dans 
les hypothèses de la collision entre l' environnement écologiquement équilibré et les 
autres droits fondamentaux,si c'est impossible à l'harmonisation,les deux peuvent 
emporter l' un comme l' autre, selon les particularités de l' affaire, qui est effectué au 
moyen de la pondération avec l' application de la proportionnalité et l ' 
argumentation.L' importance du sujet est immense en vertu de son actualité et aussi 
que l'environnement est un droit très conflictuel,mais,en même temps, extrêmement 
flexible,ce qui est un stimule à la concordance pratique.Le texte à été élaboré en 
tenant compte des questions plus importants mettant en cause le droit à un 
environnement écologiquement équilibré,prévu dans la Constitution de  la 
République.Recherché dans la doctrine spécialisé de la théorie constitutionnel,les 
preuves pour la démonstration de la force normative des principes et de la technique 
de la solution des soi-disant cas difficiles (hard case),qui sont,pour nous,qui suivrons 
le civil law,les situations qui enveloppent collision de principes. Au final,il a été 
examiné les hypothèses spécifiques sur lesquels l'environnement équilibré entre en 
collision avec d'autres droits fondamentaux et comme les tribunaux brésiliens vient 
résoudre  les controverses. Les principales décisions de la Cour Suprême 
concernant le thème environnement est été l'objet de profonde analyse.Les 
questions hautement polémiques sont présentés pour les discussions, faire face aux 
différents doctrines, en cherchant,autant que  possible, prendre position.A fin d' 
appuyer l' analyse de certains instituts à la lumière du droit compare, références 
doctrinaires étranges ont été portés,surtout des États Unies D 'Amerique.Le résultat 
recherché était la systématisation d'un sujet des plus complexes et de réflexion,à la 
lumière de de la doctrine et de la jurisprudence plus récent. 
 
 
 
 Mots-clés: L'environnement. Droits fondamentaux. Constitution de La République. 
Collision des príncipes. Cas difficiles (hard cases). Pondération. Proportionnalité. 
Discrétionnaire juridique. Argumentation . 
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INTRODUÇÃO 

  

 O Direito Ambiental no Brasil evoluiu muito nos últimos anos.  

 Mesmo existindo legislação mais remota (o Código Florestal de 1965, por 

exemplo), o fato é que o marco regulatório mais relevante do ponto de vista histórico 

foi a edição da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente - LPNMA, a Lei n. 6.938, 

de 1981.  De lá para cá, passaram-se pouco mais de 30 anos.  Comparando-se com 

outros ramos da Ciência Jurídica, pode-se dizer que o Direito Ambiental é uma área 

extremamente nova.  

 Como quer que seja, muita coisa aconteceu neste período. Comece-se 

pela produção legislativa. De 1981 para cá foram editados inúmeros diplomas legais 

em matéria ambiental, sendo a maioria deles de relevância inegável, como as Leis 

ns. 7.347/85 (Ação Civil Pública), 7.661/88 (Gerenciamento Costeiro), 8.078/90 

(Código de Defesa do Consumidor), 9.433/97 (Recursos Hídricos), 9.605/98 (Crimes 

Ambientais), 9.795/99 (Educação Ambiental), 9.985/00 (Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação), 11.105/05 (Biossegurança), 11.428/06 (Mata Atlântica) 

e, mais recentemente, LC n. 140/11 (Competências Ambientais) e 12.651/12 (Novo 

Código Florestal).  Pari passu, regulamentações do Poder Executivo Federal foram 

expedidas (Decretos ns. 99.274/90, 4.340/02, 5.300/04, 6.514/08, 6.660/08). Isto 

sem falar nos inúmeros atos normativos de categoria inferior, como é o caso das 

Resoluções, Instruções Normativas e Portarias.  E, dada a competência legislativa 

concorrente dos Estados-membros (Constituição Federal de 1988 - CF/88, art. 24) e 

suplementar dos Municípios (art. 30, II, da mesma Carta), também estes têm 

expedido os respectivos diplomas normativos na temática ambiental. 

 Diante deste novo cenário jurídico-normativo e da mudança de 

paradigmas em relação aos direitos tradicionais, a jurisprudência floresceu 

enormemente, dada a infinidade de demandas que passou a chegar ao Poder 

Judiciário, muito por conta do relevante papel desempenhado pelo Ministério 

Público, que foi o órgão precursor no manejo das ações de responsabilidade civil e 

criminal em matéria de meio ambiente (Lei n. 6.938/81, art. 14, §                        1o), 

posteriormente convertida na ação civil pública ambiental (Lei n. 7.347/85, art. 1o, I). 

 Face à importância que o tema passou a ter no cenário jurídico do país, a 

produção bibliográfica cresceu imensamente. Foram publicadas obras de fôlego, 

tanto as que traçaram um panorama geral sobre o Direito Ambiental Brasileiro 
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quanto monografias específicas sobre determinados assuntos, sendo a maioria de 

grande qualidade técnica e científica. 

 À vista de tudo isto, não se pode compreender o Direito Ambiental senão 

como ramo autônomo e independente da Ciência Jurídica1. É o que ocorre, por 

exemplo, quanto ao Direito Processual Civil, dado que, como há muito se constatou, 

os institutos processuais clássicos (legitimidade ad causam, interesse processual, 

ônus da prova, coisa julgada, etc.) são absolutamente incompatíveis com a tutela 

jurisdicional dos interesses da coletividade, de que o meio ambiente é uma das 

espécies de maior repercussão.  Foi necessário, portanto, operar uma verdadeira 

revolução na Ciência Jurídica Processual a fim de adequá-la às novas 

necessidades, decorrentes dos conflitos de massa surgidos na sociedade pós-

moderna.   

 O mesmo se diga do Direito Civil, que teve de redimensionar um de seus 

institutos mais tradicionais, qual seja, o direito de propriedade, que por influência, 

entre outros, do Direito Ambiental, passa a ter de se compatibilizar com a nova 

exigência de que exerça a sua função social (CF/88, art. 5º, XXIII; Novo Código Civil 

- NCC, art. 1.228, § 1º).  Também a prescrição, típica do Direito Privado clássico, é 

vista sob uma ótica inteiramente diferente, posto não alcançar as ações coletivas em 

matéria ambiental, uma vez que, nesta seara, considera-se que o dano se perpetua, 

reiniciando-se a cada dia o prazo para a busca da tutela jurisdicional respectiva. 

 Também o Direito Penal é revisto, para, em oposição ao sistema clássico 

– em que a pena não passa da figura do criminoso (societas delinquere non potest) 

– vir a admitir a responsabilização da pessoa jurídica por crimes ambientais, hoje 

consagrada em sede constitucional (art. 225, § 3º) e legal (Lei n. 9.605/98, art. 3º).  

 Em relação ao Direito Administrativo, este fenômeno é rigorosamente o 

mesmo, fazendo-se notar, em especial, no que se refere ao regime jurídico dos atos 

autorizativos (licenças e autorizações) e na responsabilidade civil do Estado.  

Mas é sem sombra de dúvidas no estudo da Constituição de 1988 que o 

Direito Ambiental se consagra como ramo da Ciência Jurídica autônomo e 

independente.  Não só por ter a referida Carta lhe dedicado um capítulo próprio, mas 

                                                           
1
 Sobre o tema, v. NERY JR., Nelson. Autonomia do Direito Ambiental, p. 194-217. No ponto: “As 

rivalidades existentes entre os diversos ramos do direito, que teimam em querer ‘puxar’ determinado 
novo direito para seus domínios, como se isso pudesse ser feito manu militari, por decreto ou por 
argumento de autoridade, não invalidam as opiniões assentadas da doutrina a respeito da definição 
standard de ramo do direito” (op. cit., p. 208). 
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principalmente pelos reflexos de inúmeras outras disposições constantes de todo o 

texto constitucional que lhe são afetas. De fato, ao contrário do que uma 

interpretação apressada poderia indicar, a questão ambiental na Constituição em 

vigor não se resume às normas contidas no art. 225, caput e seus parágrafos – 

apesar da importância e do ineditismo de tais disposições.  Há muitos outros 

preceitos constitucionais que, embora reflexamente, regulam a proteção do meio 

ambiente em suas diversas formas2.   

É o caso, por exemplo, de algumas garantias individuais e coletivas, 

previstas no art. 5º, da Lei Maior, como por exemplo a reparabilidade do dano moral 

(incisos V e X), a celeridade dos processos judiciais e administrativos (LXXVIII), 

além de dois dos quatro instrumentos que compõem o chamado microssistema de 

tutela jurisdicional de interesses difusos, que são o mandado de segurança coletivo 

(LXX) e a ação popular (LXX).  As outras duas modalidades são também previstas 

no Carta Magna, a saber: a ação de improbidade administrativa (art. 37, §                        

4º) e a ação civil pública (art. 129, III) – esta última, instrumento por excelência de 

tutela ambiental.  Isto sem falar nas ações de controle de constitucionalidade, pelas 

quais se tem levado aos Tribunais de Justiça e ao STF relevantes discussões acerca 

da constitucionalidade de regras ambientais.  

 Outra questão de profunda relevância para a efetiva proteção ambiental 

diz respeito à competência administrativa (executiva) comum dos entes federados, 

cuja previsão se encontra no art. 23, III, IV, VI e VII, da Lei Maior.  É talvez aí que 

residam as maiores controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais em matéria 

ambiental, sobretudo quando se levam em conta as questões relativas ao 

licenciamento de atividades potencialmente causadoras de algum tipo de poluição 

ou degradação bem como à respectiva fiscalização.  Felizmente, o advento da Lei 

Complementar n. 140/11, regulamentando o parágrafo único do referido dispositivo, 

tende a reduzir as discussões acerca do tema. 

                                                           
2
 “A Constituição Federal tem o meio ambiente em elevadíssima conta. Dele trata, inicialmente, no 

inc. LXXIII do art. 5o, para habilitar o cidadão a propor ação popular que vise à anulação de ato a ele 
(meio ambiente) lesivo. Já no inc. VI do art. 23, a Carta Republicana novamente revela o seu especial 
apreço pelo tema, ao estatuir que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, proteger o ’meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas’. Torna 
a manifestar o melhor de suas preocupações tutelares na matéria, ao fazer do meio ambiente um dos 
centrados objetos da ação civil pública, a ser manejada pelo Ministério Público (inc. III do art. 129)” 
(Min. Carlos Britto, no voto proferido na ADIN n. 3.378/DF. In: Revista de Direito Ambiental, vol. 54, p. 
293, abr./jun. 2009). Também assim: GRAU, Eros. A ordem econômica na Constituição de 1988, p. 
251. 
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 De outro lado, não menos importante é a questão referente à 

competência legislativa concorrente, esta de que cuida o art. 24, VI, VIII e VIII, bem 

como os respectivos parágrafos, segundo os quais cabe à União editar normas 

gerais e, aos Estados, suplementar a legislação federal no que couber (§ 1º).  Na 

hipótese de inexistir lei federal disciplinando determinando o assunto é que o Estado 

exercerá a competência legislativa plena (§ 3º do mesmo art. 24).  Também assim o 

Município, a quem compete legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar 

a legislação federal e a estadual no que couber (art. 30, I e II).  A clareza dos 

dispositivos constitucionais não tem se revelado suficiente, contudo, para coibir os 

conflitos entre as leis oriundas dos entes federados. 

 Ocorre que em um Estado Democrático de Direito como o nosso (CF/88, 

art. 1º, caput) somente as normas que estejam em consonância com a Constituição 

Federal podem ser consideradas válidas.  Todas aquelas que, em maior ou menor 

medida, de algum modo afrontem o texto constitucional, não merecem ser mantidas 

no ordenamento jurídico em vigor3.  Mas, para que se possa reconhecer a 

in(constitucionalidade) de uma regra jurídica, é fundamental que se conheça, a 

fundo, o que se pode chamar de Direito Constitucional Ambiental. 

 A discussão acerca da constitucionalidade das regras que tratam da 

questão ambiental no Brasil tem ganhado importância prática extraordinária.  Com 

efeito, seja através do controle concentrado, no âmbito do colendo Supremo Tribunal 

Federal, seja mediante controle difuso, em ações civis públicas, populares, 

mandados de segurança coletiva e até em algumas demandas de caráter individual, 

a discussão acerca da validade das normas (leis, decretos e resoluções) que 

pretendem regular a questão ambiental é recorrente. 

 Ocorre que tem havido inúmeras distorções e contradições em relação a 

determinados atos normativos, que, quando interessam à tese defendida, gozam de 

legitimidade, ao passo que outros de idêntica hierarquia, por não interessarem, são 

tachados de ilegais e/ou inconstitucionais.  A esta prática, lamentavelmente 

recorrente, damos o nome de oportunismo interpretativo.  

                                                           
3
 Neste sentido: “As atribuições e obrigações dos Estados e dos Municípios só a Constituição Federal 

pode estabelecer. O arcabouço do país tem que estar estruturado na lei maior que é a Constituição. 
Se leis ordinárias, se decretos, portarias ou resoluções, por mais bem intencionados que sejam, 
começarem a criar direitos e obrigações para os entes federados, subvertem-se totalmente os 
fundamentos da Federação” (MACHADO, Paulo Affonso. Direito Ambiental Brasileiro, p. 125). 
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 De fato, já há bastante tempo temos reparado uma certa falta de 

coerência na defesa de determinados entendimentos que envolvem o Direito 

Ambiental.  Um exemplo muito claro disto está nas variadas interpretações quanto à 

constitucionalidade e à legalidade de algumas resoluções do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente – CONAMA.  O que temos notado é que, se o conteúdo da norma 

interessa à defesa da tese advogada pelo autor, ela é tida como válida.  Se, ao 

revés, contraria aquilo que se julga adequado, é acoimada de inconstitucional ou 

ilegal.  Não há, em boa parte dos casos, a mínima preocupação em verificar se o ato 

normativo encontra-se em consonância com a Constituição ou com a lei que visa a 

regulamentar. 

 O mesmo se diga de alguns direitos fundamentais, que ora são alvo de 

uma tentativa de “relativização”, ora são defendidos como verdadeiros dogmas.  

Sempre a depender se servem, ou não, para sustentar a tese defendida. 

 É o que se dá, por exemplo, com o princípio da legalidade e com as 

garantias constitucionais do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa 

julgada, entre outros, que ora são elevados à condição de cláusulas pétreas, ora têm 

sua relevância minimizada.  

 Em nosso entender, essa prática não é de ser admitida. Não há razão que 

justifique a defesa irrestrita e absoluta de um direito, por mais relevante que ele seja, 

em detrimento de cláusulas constitucionais que merecem respeito e atenção do 

intérprete. E a coerência é algo que não deve faltar na interpretação jurídica, 

especialmente a constitucional, de modo que se utilizar de fundamentos quando eles 

se prestam a sustentar a tese defendida e simplesmente ignorá-los em outros casos 

revela falta de seriedade científica.  Na verdade, trata-se de um “estelionato 

intelectual”.  

 A solução para corrigir as distorções e afastar as contradições está, a 

nosso sentir, em uma análise imparcial, neutra, isenta e sem paixões do que dita a 

Constituição da República. Nenhuma norma, por mais relevante e bem intencionada 

que seja, poderá ser considerada válida se em conflito com a Constituição Federal.  

Afinal, como bem assinala Paulo Bonavides,  

 

a Constituição é mesmo a Lei das Leis e o Direito dos Direitos; o 
código de princípios normativos que fazem a unidade e o espírito do 



 

 

 

 

 

 

20 

sistema, vinculado a uma ordem social de crenças e valores onde se 
fabrica o cimento de sua própria legitimidade4. 

 

 De fato, consoante se buscará demonstrar, muitas das controvertidas 

questões que envolvem a tutela do meio ambiente no Brasil encontram solução nos 

diversos dispositivos da Carta Magna que possuem reflexo na matéria.  Para que as 

respostas sejam dadas, contudo, é necessário que se estude a fundo o texto 

constitucional e a sua interpretação pelos Tribunais, especialmente a Suprema 

Corte.  É como entende José Renato Nalini: 

 

Estabeleceu-se um novo paradigma hermenêutico. O operador do 
direito no Brasil, antes acostumado a examinar a portaria, a ordem 
de serviço, o regimento, o regulamento, o decreto, só depois a lei e a 
Constituição, hoje precisa – antes de tudo – examinar o texto 
fundante. Porque, já se enfatizou, a Constituição deixou de ser o 
vértice da pirâmide para configurar-se como centro irradiador de 
valores5. 

 

 Além disso, é indispensável que se guarde coerência na interpretação das 

questões ambientais, a fim de que os preceitos constitucionais sejam considerados 

válidos e aplicáveis sempre, em linha de princípio. Diz-se em linha de princípio 

porque, como se sabe, há casos em que os direitos fundamentais colidem e aí, 

como se demonstrará ao longo deste trabalho, um deles haverá de ceder passo ao 

outro, caso impossível a harmonização.  Só que esta é a exceção e não a regra, de 

modo que, a priori, todos os direitos constitucionalmente previstos merecem 

observância do jurisdicionado e consideração do intérprete.  

 O que se quer evitar – e nisto consiste um dos objetivos deste estudo – é 

que continuem a ganhar corpo algumas interpretações distorcidas sobre temas 

afetos ao Direito Ambiental, os quais pendem para um ou outro lado, valendo-se, 

para tanto, dos preceitos constitucionais como se fossem uma vestimenta que sirva 

para uma determinada ocasião mas cuja utilização seja inteiramente incabível para 

outra. 

 As normas constitucionais, ao menos a nosso ver, representam muito 

mais do que isto.  Não podem ser utilizadas ao bel-prazer do intérprete, de maneira 

                                                           
4
Curso de Direito Constitucional, p. 600. Também assim: “A Constituição é a égide da paz, a garantia 

da ordem, sem a qual não há progresso nem liberdade” (MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e 
aplicação do Direito, p. 254). 
5
O juiz e a Constituição ecológica, p. 53.  
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oportunista, repita-se.  É algo sério e, em um Estado Democrático de Direito, devem 

estar acima de qualquer outro ato normativo que com elas não guarde absoluta 

harmonia.  

 Quanto aos direitos fundamentais, devem ser respeitados sempre, 

somente podendo ceder passo nas hipóteses de colisão – e, em tais casos, 

mediante a utilização fiel da máxima da proporcionalidade, de que se irá tratar no 

Capítulo II deste trabalho6. 

A propósito, acerca do tema, é interessante a crítica de Canotilho a um 

estudo que, a exemplo do fenômeno ora apontado, procura minimizar a importância 

dos bens constitucionais7.  Para o jurista português, em lição com a qual não se 

pode deixar de concordar, “subjacente a esta tese, está afinal, a ideia de bens 

constitucionais relativos” (...), pois os bens jurídico-constitucionalmente protegidos 

são recortados em cada caso concreto”. E conclui:  

 

Não vemos como é que no procedimento de ponderação se possa 
desvalorizar tão profundamente a reserva constitucional do bem.  
Fica aberta a porta não apenas para a relativização da força 
normativa da constituição, mas também para a inversão das regras 
básicas da hermenêutica constitucional. No fim de contas, a “reserva 
geral imanente de ponderação que afecta os direitos fundamentais e 
as correspondentes normas constitucionais de proteção” justifica a 
interpretação da Constituição a partir da lei ou da ordem de um 
polícia ou de um governador civil (os que “ponderam as restrições 
em concreto”)8. 

 

                                                           
6
 Neste ponto exsurge a importância da análise de sistemas estrangeiros no estudo de temas como 

os que tais, a qual foi muito bem apontada por José Guilherme Berman na apresentação de 
importante obra coletiva sobre a teoria constitucional norte-americana: “Já no campo do direito 
constitucional, observa-se cada vez mais a utilização dos sistemas estrangeiros por aplicadores do 
direito em diversas partes do mundo. Não é apenas na elaboração de novas constituições que o 
recurso ao direito estrangeiro se faz presente, sendo possível perceber na própria aplicação dos 
textos (especialmente pelas cortes constitucionais) a influência do conhecimento produzido em outros 
países.  
Cresce, assim, a referência a universos normativos e a decisões judiciais estrangeiras, cada vez mais 
acessíveis ao conhecimento de todos. É, provavelmente, na área do direito constitucional – mais 
especificamente por conta da proteção conferida pelas normas constitucionais aos direitos 
fundamentais, encontradas em número crescente de países e com conteúdo cada vez mais 
semelhante – que esta influência se faz de forma destacada. Por conta dessa semelhança entre os 
sistemas jurídicos, a referência a modelos alienígenas torna-se não apenas frequente, como, ao 
mesmo tempo, mais articulada” (Apresentação, p. 2-3). 
7
 O autor se centra na seguinte passagem do texto que critica: “‘a distinção entre bens constitucionais 

e bens infraconstitucionais não é um esquema categorial satisfatório (cfr. p. 607 ss.), pois o elemento 
determinante deve ser o conteúdo material do bem em causa e não a sua inscrição formal no plano 
constitucional ou infraconstitucional’” (Direito Constitucional e teoria da Constituição, p. 1272). 
8
Direito Constitucional e teoria da Constituição, p. 1272-3. 
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 É exatamente o que acaba acontecendo com muitas das interpretações 

realizadas no Brasil de temas afetos ao Direito Ambiental, em que, não raro, afasta-

se a incidência de norma constitucional se ela “atrapalhar” a conclusão a que quer 

chegar o intérprete.  Trata-se de prática indevida, ilegítima e, acima de tudo, 

inconstitucional. 

  Iniciamos nosso trabalho justamente pelo exame dos aspectos do direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado que mais interessam 

para o desenvolvimento do estudo que faremos ao longo do texto.  No Capítulo I, 

após tratarmos da caracterização do direito ao meio ambiente como direito 

fundamental e examinarmos o conteúdo do dispositivo da Constituição mais 

relevante acerca do tema (art. 225, caput), passamos a debater questões que se 

referem diretamente aos casos de conflitos de regras e colisão de princípios, de que 

iremos tratar nos demais capítulos.   

A análise começa pelos espaços territoriais ambientalmente protegidos 

acerca dos quais existem mais controvérsias e que mais importam para a proteção 

do meio ambiente e da biodiversidade brasileiros, quais sejam, as áreas de 

preservação permanente, a reserva legal, a Mata Atlântica e as unidades de 

conservação da natureza, cada qual visto à luz do regime jurídico que o rege. 

A seguir, considerando que, no Direito Ambiental, há um certo exagero na 

edição de regras que nem sempre se pautam pela observância do que dispõe a lei, 

passamos a examinar o princípio constitucional da legalidade, confrontando-o com 

uma série de atos normativos inferiores que, por estarem em dissonância com 

aquele, não podem ser tidos como válidos. Pautamos nossa análise por um critério 

objetivo: o disposto nos arts. 5o, II, e 37, caput, da CF/88.  Se a regra extrapola os 

limites a que deve estar adstrita, criando direitos, restrições ou obrigações, é ilegal, 

ainda que imbuída dos melhores propósitos.  Neste ponto, não se pode deixar de 

citar a célebre frase de Sebastián Soler:  

 

Uma coisa é a lei, outra a nossa opinião; quando ambas não 
coincidem, ninguém nos impedirá de dizer o que pensamos a 
respeito. Todavia, precisamos saber distinguir o que é a lei daquilo 
que desejávamos que ela fosse9. 

 

                                                           
9
 DELMANTO, Celso. Sebastián Soler, p. 448. 
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 Prosseguimos tratando da competência administrativa (executiva) em 

matéria ambiental, apresentando um panorama sobre o tema antes e depois da 

vigência da recente Lei Complementar n. 140/11, que, após mais de duas décadas 

de espera, finalmente veio a regulamentar o disposto no art. 23, parágrafo único, da 

Constituição, estabelecendo parâmetros objetivos para o licenciamento e a 

fiscalização ambientais. 

 Nesta esteira, os tópicos seguintes são dedicados à análise de dois dos 

mais importantes instrumentos de compatibilização entre a proteção ao meio 

ambiente e o desenvolvimento econômico e social e a livre-iniciativa, quais sejam, o 

licenciamento ambiental e o estudo de impacto ambiental (EIA) e seu relatório 

(RIMA). 

 Concluímos este capítulo com o exame do tormentoso tema da 

competência legislativa concorrente em matéria ambiental, quando procedemos a 

uma análise da orientação tradicional do STF, uma situação de quebra do padrão e 

o que chamamos de “retorno ao princípio”, quando a Corte voltou a se posicionar da 

mesma tradicional maneira, ou seja, no sentido de que a legislação estadual não 

pode jamais contrariar a lei federal, seja em que sentido for.  Ao analisar o último 

aresto do Tribunal sobre a matéria (ADPF n. 234/DF), demonstramos que o assunto 

não foi decidido apenas à luz do art. 24 da CF/88, mas também sob a ótica da 

colisão de princípios.  É a introdução para o debate mais alentado sobre o tema, que 

será desenvolvido nos dois capítulos seguintes. 

 No Capítulo II, intitulado “Interpretação Constitucional e colisão de direitos 

fundamentais”, procuramos estabelecer as premissas que servirão de base para a 

análise a que procederemos na última parte do texto.  É aqui que buscamos, na 

doutrina nacional e alienígena, os fundamentos que demonstram que, 

diferentemente do que se dá com os conflitos de regras, que se resolvem no plano 

da validade, permanecendo em vigor apenas uma delas, as colisões de princípios 

são solucionadas no caso concreto, mediante ponderação, através do uso da 

máxima da proporcionalidade, sempre com argumentação adequada.  

Iniciamos por traçar um panorama do tema na doutrina, partindo de 

Dworkin e Alexy, passando por Canotilho e chegando a alguns dos principais 

autores nacionais que abordaram o tema (Ruy Samuel Espíndola, Humberto Ávila, 

Virgílio Afonso da Silva, Paulo Bonavides Luís Roberto Barroso e Eros Roberto 

Grau).   
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Em seguida, analisamos a máxima de Dworkin de que, para os casos de 

colisão de princípios (hard cases), somente haveria uma resposta correta.  Nosso 

foco se centra no exame profundo a que procedeu o autor sobre célebre julgado da 

Suprema Corte americana (TVAv.Hill), em que, após longa explanação, sustenta que 

a decisão correta somente poderia ter sido uma – justamente a contrária à tomada 

pela maioria.  No mesmo tópico, analisamos algumas das críticas a este 

entendimento, que endossamos. 

O item seguinte deste capítulo é dedicado à demonstração de que 

inexistem direitos fundamentais absolutos, sendo impossível adotar uma concepção 

prévia acerca da prevalência de qualquer deles nos casos de colisão.  Como dito e 

será repetido, a hipótese é resolvida no caso concreto, devendo um dos direitos 

colidentes ceder passo em favor do outro, consideradas as peculiaridades da 

espécie10. Antes, porém, de se chegar a isto, é de se tentar, a todo custo, a 

harmonização (concordância prática), preservando-se assim, tanto quanto possível, 

o núcleo essencial de cada um dos direitos fundamentais que se encontram em 

colisão. Não sendo isto viável, parte-se para uma relação de precedência 

condicionada entre os direitos colidentes, o que se alcança através da aplicação da 

máxima da proporcionalidade, em suas três subdimensões, a saber: a) necessidade; 

b) adequação; c) proporcionalidade em sentido estrito.  É deste modo que se atingirá 

a solução do caso difícil, mediante a prevalência de um direito sobre o outro, no caso 

concreto.  

Há, porém, casos em que, mesmo após a aplicação de todos os critérios 

que integram o teste da proporcionalidade, ainda assim não haverá solução precisa.  

São os chamados casos de impasse, que somente poderão ser resolvidos mediante 

a discricionariedade do intérprete.  É onde entram em cena os aspectos intrínsecos 

do julgador, que irá aplicar, à decisão, suas convicções pessoais, fruto de sua 

formação e de seu passado.  Não há como negar que assim o seja.  Entretanto, o 

ideal é que fosse diferente, de modo que o juiz deve adotar a máxima cautela 

possível ao assim proceder, para que a discricionariedade somente seja aplicada em 

casos extremos, nos quais as outras soluções adequadas (harmonização e teste da 

                                                           
10

 “A regra é a prevalência dos direitos e garantias fundamentais contra os interesses público e 
particular e contra os interesses do Estado. De outra parte, não existem direitos absolutos, de sorte 
que mesmo os direitos fundamentais podem sofrer mitigação. A exceção, portanto, é a mitigação dos 
direitos e garantias fundamentais. Essa mitigação, entretanto, somente pode ocorrer em situações 
excepcionalíssimas, mediante ponderação pelo princípio da proporcionalidade” (NERY JR., Nelson. 
NERY, Rosa Maria de Andrade. Constituição Federal comentada e legislação constitucional, p. 173). 
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proporcionalidade) não tenham sido capazes de fornecer a solução para o caso 

difícil.  

Não é por outro motivo, aliás, que se exige, em hipóteses como estas e 

mesmo nas demais, o recurso à argumentação, para que o jurisdicionado possa 

compreender as razões que levaram o julgador a optar pela prevalência de um 

direito e não do outro e, ainda, controlar-lhe a legitimidade, mediante o manejo dos 

recursos cabíveis para tentar reformar a decisão.  

Tendo em vista as peculiaridades do Direito Ambiental, ainda neste 

capítulo examinamos o princípio da precaução, especialmente tendo em vista a 

prática recorrente de utilizar este mecanismo como uma forma de solucionar um 

caso de colisão em favor do meio ambiente ecologicamente equilibrado.  Depois de 

fazermos uma análise do princípio em si e distingui-lo do análogo porém 

significativamente distinto princípio da prevenção, passamos a tentar demonstrar 

que deve haver critérios e limites para o seu uso e que este deve anteceder a 

aplicação da proporcionalidade em sentido estrito, integrando a adequação.  

Concluímos este capítulo com uma hipótese aventada na doutrina e de 

grande aplicabilidade prática no Direito Ambiental, em que os conflitos de regras são 

muitíssimo frequentes.  Havendo casos em que não há critério de solução ou que 

estes conflitam entre si, é possível a ponderação entre as regras conflitantes, de 

modo a afastar-se a incidência de uma delas no caso concreto.  À vista disso, 

examinamos algumas hipóteses em que tal situação ocorre e procuramos apresentar 

nossa opinião acerca da forma como o conflito deveria ser resolvido. 

 Por fim, o Capítulo III, em que tratamos, com mais vagar, do tema de 

fundo deste trabalho, qual seja, o dos casos de colisão entre o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado e outros direitos fundamentais.   

 Buscamos, tanto quanto possível, dar aplicação prática aos fundamentos 

teóricos que examinamos no capítulo antecedente. A propósito, como bem acentua 

Luís Roberto Barroso, a teoria é extremamente relevante para a implementação 

prática das formas de solução dos casos de colisão: 

 

Gradativamente, diversas formulações antes dispersas ganham 
unidade e consistência, ao mesmo tempo que se desenvolve o 
esforço teórico que procura transformar o avanço filosófico em 
instrumental técnico-jurídico aplicável aos problemas concretos.O 
discurso acerca dos princípios, da supremacia dos direitos 
fundamentais e do reencontro com a Ética – ao qual, no Brasil, se 
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deve agregar o da transformação social e o da emancipação – deve 
ter repercussão sobre o ofício dos juízes, advogados e promotores, 
sobre a atuação do Poder Público em geral e sobre a vida das 
pessoas. Trata-se de transpor a fronteira da reflexão filosófica, 
ingressar na dogmática jurídica e na prática jurisprudencial e, indo 
mais além, produzir efeitos positivos sobre a realidade. Os tópicos 
que seguem têm a ambição de servir de guia elementar para a 
construção da normatividade e da efetividade do pós-positivismo11. 

 

 Partimos da premissa de que o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado é um direito profundamente conflituoso e, ao mesmo tempo, um direito 

extremamente flexível, que permite, para a sua concretização efetiva, adaptar-se de 

modo a que outro(s) direito fundamental(is) em colisão também possa(m) se 

concretizar12.  

É o que ocorre em relação ao patrimônio cultural (arts. 215 e 216), que, 

vez por outra, colide com o direito ao meio ambiente equilibrado, como ocorre 

quando determinadas práticas culturais, como a chamada “farra do boi”, por 

exemplo, gera maus-tratos a animais (art. 225, §1º, IV).  O tema é amplamente 

examinado no item n. 2, inclusive rebatendo-se o entendimento de que não haveria 

colisão nesta hipótese.  Procedemos ainda a uma análise crítica do acórdão do STF 

sobre a matéria.  Concluímos este tópico com o exame da questão envolvendo as 

chamadas rinhas de galo, estas que, a nosso sentir, não encerram caso de colisão.   

A seguir enfrentamos o tema da colisão do direito fundamental ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado e o desenvolvimento econômico e a livre- 

iniciativa (arts. 170, VI, e 3º, II, da CF/88), que, ao contrário do que alguns imaginam, 

também são direitos fundamentais.  A harmonização entre eles, de todo desejável, 

resulta no desenvolvimento sustentável, de que tratamos detalhadamente no 

respectivo tópico.  A seguir, fazemos a análise de dois relevantes e emblemáticos 

acórdãos do STF relativos ao tema, a ADIN n. 3.540-1/DF e a ADPF n. 101. 

Boa parte do terceiro capítulo é dedicada ao exame dos casos de colisão 

do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado com o direito de 

propriedade (art. 5º, XXII), que, como já referido, a partir do texto constitucional 

(inciso XXIII, do mesmo dispositivo) e agora também do Código Civil (1.228, §                        

1º), deverá exercer a sua função social.  Deste modo, ao contrário do que ocorria no 

                                                           
11

 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição, p. 352. 
12

 Como bem assinalou o Min. Néri da Silveira, no voto que proferiu no RE n. 153.531-8/210-SC, “há, 
sem dúvida, nesses dispositivos do art. 225, nítida integração com os princípios e valores dos arts. 1

o
 

e 3
o
 da Constituição, enquanto definem princípios fundamentais da República”. 
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passado, em que o proprietário poderia usar, gozar e dispor livremente do seu bem, 

hoje, ao exercer o seu direito, ele deverá observar as normas que visam a proteger 

os interesses da coletividade.  Isto não implica, porém, como procuramos 

demonstrar, o aniquilamento deste direito, nem tampouco a sua socialização, mas 

apena, um exercício mais racional, visando ao bem comum.  Preocupamo-nos em 

examinar os reflexos deste relevante caso de colisão de direitos fundamentais, 

especialmente no que toca aos espaços territoriais ambientalmente protegidos.  

O tópico seguinte é dedicado à análise das hipóteses de colisão 

envolvendo o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.  Procuramos 

demonstrar que, ao contrário de um entendimento que vem se disseminando, estas 

garantias constitucionais merecem respeito e observância, ainda quando colidam 

com o meio ambiente ecologicamente equilibrado, não sendo possível simplesmente 

desconsiderá-las, como se não fossem cláusulas pétreas da Constituição (art. 60, §                        

4º). São aventadas situações que se configuram em verdadeiros hard cases, a exigir 

do intérprete uma resposta que depende essencialmente das nuances do caso 

concreto. 

Os casos de colisão do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e o princípio constitucional da separação de poderes são 

apresentados em uma tríplice dimensão, a saber: a) controle jurisdicional de políticas 

públicas (Judiciário x Executivo); b) princípio da proibição do retrocesso ecológico 

(Judiciário x Legislativo); c) intervenção do Ministério Público diretamente na 

Administração Pública. 

Tema de grande relevância e repercussão práticas envolve a colisão entre 

o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o direito à 

moradia e à dignidade da pessoa humana. De fato, não raras vezes o juiz é 

confrontado com uma controvérsia em que se pretende desocupar uma determinada 

área ambientalmente protegida onde residem famílias de baixa renda.  Alguns dos 

casos examinados pela jurisprudência brasileira são trazidos à colação. 

Nesta mesma esteira, discutimos a colisão que ocorre quando da criação 

de unidades de conservação da natureza em áreas habitadas por populações 

tradicionais e os mecanismos resultantes da ponderação exercitada em tais casos. 

Concluímos este capítulo com uma exortação a que o debate de ideias 

envolvendo as complexas questões discutidas no trabalho prevaleça, a fim de que 

se possa contribuir efetivamente para que as decisões envolvendo casos de colisão 
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sejam as melhores possíveis, tendo em vista a concretização dos direitos 

fundamentais que estão em jogo.  Afinal, como bem salientam Roger Findley e 

Daniel Farber,  

 

como sempre no direito ambiental, a única coisa que pode ser 
honestamente prevista sobre o futuro é que ele continuará 
interessante, ao passo que nossa sociedade continua a lutar pela 
implementação do objetivo da proteção ambiental, enquanto respeita 
outros valores sociais importantes13. 

 

 É o que se deseja e se almeja, esperando-se que o presente trabalho 

possa, ainda que minimamente, contribuir para um fortalecimento dos direitos 

fundamentais aqui estudados. 

                                                           
13

Environmental Law in a nutshell, p. 310. 
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CAPÍTULO I – O DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE 

ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO 

 

 

1 A proteção ao meio ambiente como direito fundamental 

 

O meio ambiente ecologicamente equilibrado surge, no contexto da 

evolução histórica dos direitos, como pertencente à 3a geração. 

De fato, a queda do regime absolutista, apregoada pelos filósofos 

iluministas do século XVIII e consagrada com o advento da Revolução Francesa, foi 

responsável por um redimensionamento da qualidade do indivíduo, que passou da 

condição de súdito à de cidadão.  Tem-se aí os chamados direitos de 1a geração, 

que são a liberdade, a igualdade, a propriedade privada e todos aqueles que se 

referem ao indivíduo.  Como assinala Paulo Bonavides, estes direitos, que 

pertencem ao indivíduo, “são oponíveis ao Estado, traduzem-se como faculdades ou 

atributos da pessoa e ostentam uma subjetividade que é seu traço mais 

característico: enfim, são direitos de resistência ou de oposição perante o Estado”14. 

Esta concepção individualista do ser humano teve seu ápice no 

liberalismo do século XIX, tendo sido rompida apenas posteriormente, com o 

surgimento e o desenvolvimento dos direitos políticos e sociais, fruto dos conflitos 

em defesa de novas liberdades.  São os direitos de 2a geração, assim descritos por 

Norberto Bobbio: 

 

a liberdade religiosa é um efeito das guerras de religião; as 
liberdades civis, da luta dos parlamentos contra os soberanos 
absolutos; a liberdade política e as liberdades sociais, do 
nascimento, crescimento e amadurecimento do movimento dos 
trabalhadores assalariados, dos camponeses com pouca ou 
nenhuma terra, dos pobres que exigem dos poderes público não só o 
reconhecimento da liberdade pessoal e das liberdades negativas, 
mas também a proteção do trabalho contra o desemprego, os 
primeiros rudimentos de instrução contra o analfabetismo, depois a 
assistência para a invalidez e a velhice, todas elas carecimentos que 
os ricos proprietários podiam satisfazer por si mesmos15. 

                                                           
14

Curso de Direito Constitucional, p. 564.  
15

A era dos direitos, p. 6-7. Também sobre o tema: “Dominam o século XX do mesmo modo como os 
direitos da primeira geração dominaram o século passado. São os direitos sociais, culturais e 
econômicos bem como os direitos coletivos ou de coletividades, introduzidos no constitucionalismo 
das distintas formas de Estado social, depois que germinaram por obra da ideologia e da reflexão 
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Num momento ainda posterior, em virtude dos conflitos sociais surgidos 

especialmente no período pós Segunda Guerra Mundial, passou-se a admitir a 

existência de uma 3a geração de direitos, não pertencentes ao indivíduo em 

particular, mas a toda a coletividade ou, ao menos, a determinados grupos.  É neste 

grupo que se inclui o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como 

salienta Hamilton Alonso Jr.: 

 

Assim, inegável a inserção do meio ambiente sadio entre os direitos 
fundamentais dentro da concepção da evolução histórica dos direitos 
humanos, com a redefinição da cidadania no pós-guerra, onde surge 
a preocupação com os denominados “direitos de terceira geração”, 
cuja titularidade é dimensionada pela pessoa, não mais somente 
individualmente considerada, mas sobretudo de forma coletiva. 
Dentro dessa progressão, sem sobreposição de um direito sobre o 
outro, mas sim mediante a compreensão integral e indissociável dos 
direitos fundamentais (de primeira e segunda gerações), o meio 
ambiente situa-se da segunda para a terceira geração de direitos, 
interagindo com os demais e podendo ser reconhecido também na 
quarta geração, ainda em fase embrionária, em tema como 
manipulação genética, alimentos transgênicos, clonagem, dentre 
outros temas que merecerão do direito (e de seus operadores) 
tratamento criterioso em razão de seu potencial transformador dos 
povos16. 

 

Bobbio bem retrata o processo evolutivo destas três gerações: 

 

Com relação ao primeiro processo, ocorreu a passagem dos direitos 
de liberdade – das chamadas liberdades negativas, de religião, de 
opinião, de imprensa, etc. – para os direitos políticos e sociais, que 
requerem uma intervenção direta do Estado. Com relação ao 
segundo, ocorreu a passagem da consideração do indivíduo humano 
uti singulus, que foi o primeiro sujeito ao qual se atribuíram direitos 
naturais (ou morais) – em outras palavras, da ‘pessoa’ –, para 
sujeitos diferentes do indivíduo, como a famílias minorias étnicas e 
religiosas, toda a humanidade em seu conjunto (como no atual 
debate, entre filósofos da moral, sobre o direito dos pósteros à 
sobrevivência); e, além dos indivíduos humanos considerados 
singularmente ou nas diversas comunidades reais ou ideais que 
representam, até mesmo para sujeitos diferentes dos homens, como 
os animais. Nos movimentos ecológicos, está emergindo quase que 
um direito da natureza a ser respeitada ou não explorada, onde as 
palavras “respeito” e “exploração” são exatamente as mesmas 

                                                                                                                                                                                     

antiliberal do século XX. Nasceram abraçados ao princípio da igualdade, do qual não podem se 
separar, pois fazê-lo equivaleria a desmembrá-los da razão de ser que os ampara e estimula” 
(BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, p. 564). 
16

Direito fundamental ao meio ambiente e ações coletivas, p. 36. Sobre o tema, v. tb.: BOBBIO, 
Norberto. A era dos direitos, p. 6. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, p. 569-70. 
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usadas tradicionalmente na definição e justificação dos direitos do 
homem17.  

 

Hodiernamente já se fala numa 4a e numa 5a gerações de direitos, aquela 

que inclui “o direito à democracia, o direito à informação e o direito ao pluralismo” e 

esta que se refere à paz18. 

Dito isso, pode-se facilmente chegar à conclusão de que o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado pode perfeitamente ser considerado um direito 

fundamental. Embora não esteja previsto, de modo específico, no art. 5o da CF/88, 

isto não significa que o ele não possa ser considerado fundamental, em virtude do 

que estabelece o §2o desse dispositivo, segundo o qual “os direitos e garantias 

expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos 

princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República 

Federativa do Brasil seja parte”. Daí a lição de José Rubens Morato Leite: 

 

Apesar de não estar inserido no capítulo dos direitos e deveres 
individuais e coletivos, não é possível afastar o seu conteúdo de 
direito fundamental. Da leitura global dos diversos preceitos 
constitucionais ligados à proteção ambiental, chega-se à conclusão 
que existe verdadeira consagração de uma política ambiental, como 
também de um dever jurídico constitucional atribuído ao Estado. 
Acrescente-se, ainda, a constatação de que o art. 225 inclui a 
expressão “todos têm direito” e impõe, posteriormente, incumbências 
ao Estado e à coletividade, significando inequivocamente tratar-se de 
um direito fundamental do homem19. 

   

                                                           
17

Direitos do homem e sociedade, p. 69. 
18

 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, p. 571 e 579-93, respectivamente. Norberto 
Bobbio, por sua vez, nos idos de 1990, referia-se à quarta geração como aquela relativa “aos direitos 
cada vez mais traumáticos da pesquisa biológica, que permitirá manipulações do patrimônio genético 
de cada indivíduo” (A era dos direitos, p. 6). 
19

Dano ambiental, p. 86-7. Tb. assim: DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico, p. 219. 
Similarmente: “Seguindo-se essa argumentação, pode-se afirmar que a disposição do art. 225 da 
Constituição é um enunciado de direito fundamental que expressa a norma do direito fundamental ao 
ambiente. Trata-se de uma norma de direito fundamental porque, expressamente, dispõe que todos 
tem direito ao ambiente ecologicamente equilibrado, considerado como um bem de uso comum do 
povo e essencial à qualidade de vida, não devendo haver dúvida de que se trata de um direito 
fundamental. Além disso, deve-se acrescentar, conforme já analisado, que a norma do art. 225 
vincula juridicamente a atuação do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. A possibilidade de 
controle jurisdicional da realização do direito ao ambiente deixa claro que se trata de um direito 
fundamental” (GAVIÃO FILHO, Anízio Pires. Direito fundamental ao ambiente, p. 37). Sob outra ótica, 
Fernanda Luiza Fontoura de Medeiros chega a idêntica conclusão, a saber: “Ao incluir o meio 
ambiente como um bem jurídico passível de tutela, o constituinte delimitou a existência de uma nova 
dimensão do direito fundamental à vida e do próprio princípio da dignidade da pessoa humana, haja 
vista ser no meio ambiente o espaço em que se desenvolve a vida humana. Nesse contexto, os 
direitos e garantias fundamentais encontram seu fundamento na dignidade da pessoa humana, 
mesmo que de modo e intensidade variáveis” (Meio ambiente: direito e dever fundamental, p. 113). 
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  Também esta é a opinião de Álvaro Luiz Valery Mirra, que, após afirmar 

que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um “direito humano 

fundamental”, ressalta a importância deste fato, nos seguintes termos:  

 

Como se pode notar, a consagração do direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, como direito humano fundamental, vem 
em reforço, em termos de proteção, dos regimes jurídicos do meio 
ambiente como bem de uso comum do povo e dos bens ambientais, 
acima mencionados, notadamente no que se refere à adoção de 
medidas protetivas desse patrimônio coletivo e de medidas 
paralisadoras dos efeitos perversos de toda e qualquer atividade a 
ele relacionada, pela via judicial inclusive, independentemente de 
prévia intervenção específica e pontual por parte do Poder Público e 
até mesmo contra esse20. 

 

  Ademais, lembre-se que, embora a principal disposição constitucional 

sobre a proteção ao meio ambiente seja o art. 225, também no art. 5o há preceitos 

que se destinam à tutela deste direito fundamental.  É o caso, por exemplo, do 

disposto nos incisos II (legalidade), V e X (dano moral), LXIX (mandado de 

segurança coletivo), LXIII (ação popular), celeridade (LXXVIII), entre outros. 

  Se dúvidas ainda existiam quanto ao reconhecimento de que o direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental, elas se 

dissiparam com a prolação de contundente julgado do STF, cuja ementa, no 

particular, foi assim redigida: 

 

MEIO AMBIENTE - DIREITO À PRESERVAÇÃO DE SUA INTEGRIDADE 
(CF, ART. 225) - PRERROGATIVA QUALIFICADA POR SEU CARÁTER 
DE METAINDIVIDUALIDADE - DIREITO DE TERCEIRA GERAÇÃO (OU 
DE NOVÍSSIMA DIMENSÃO) QUE CONSAGRA O POSTULADO DA 
SOLIDARIEDADE - NECESSIDADE DE IMPEDIR QUE A 
TRANSGRESSÃO A ESSE DIREITO FAÇA IRROMPER, NO SEIO DA 
COLETIVIDADE, CONFLITOS INTERGENERACIONAIS (...). COLISÃO DE 
DIREITOS FUNDAMENTAIS. CRITÉRIOS DE SUPERAÇÃO DESSE 
ESTADO DE TENSÃO ENTRE VALORES CONSTITUCIONAIS 
RELEVANTES - OS DIREITOS BÁSICOS DA PESSOA HUMANA E AS 
SUCESSIVAS GERAÇÕES (FASES OU DIMENSÕES) DE DIREITOS (RTJ 
164/158, 160-161) - A QUESTÃO DA PRECEDÊNCIA DO DIREITO À 
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE: UMA LIMITAÇÃO 
CONSTITUCIONAL EXPLÍCITA À ATIVIDADE ECONÔMICA (CF, ART. 
170, VI) - DECISÃO NÃO REFERENDADA - CONSEQUENTE 

                                                           
20

Ação civil pública e a reparação do dano ao meio ambiente, p. 58. Manoel Gonçalves Ferreira Filho 
enquadra o meio ambiente no que denomina direitos de solidariedade, que, no seu entender, “são 
projeções recentemente identificadas dos direitos fundamentais. Deles estão na Lei Magna o direito 
ao meio ambiente (art. 225) e o direito de comunicação social (art. 220). Esses direitos são difusos, 
na medida em que não têm como titular pessoa singularizada, mas ‘todos’ indivisamente. São direitos 
pertencentes a uma coletividade enquanto tal” (Curso de Direito Constitucional, p. 342). 



 

 

 

 

 

 

33 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. A 
PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DO MEIO AMBIENTE: EXPRESSÃO 
CONSTITUCIONAL DE UM DIREITO FUNDAMENTAL QUE ASSISTE À 
GENERALIDADE DAS PESSOAS.  
- Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Trata-se 
de um típico direito de terceira geração (ou de novíssima dimensão), que 
assiste a todo o gênero humano (RTJ 158/205-206). Incumbe, ao Estado e 
à própria coletividade, a especial obrigação de defender e preservar, em 
benefício das presentes e futuras gerações, esse direito de titularidade 
coletiva e de caráter transindividual (RTJ 164/158-161). O adimplemento 
desse encargo, que é irrenunciável, representa a garantia de que não se 
instaurarão, no seio da coletividade, os graves conflitos intergeneracionais 
marcados pelo desrespeito ao dever de solidariedade, que a todos se 
impõe, na proteção desse bem essencial de uso comum das pessoas em 
geral. Doutrina (...)

21
.  

 

  Percebe-se, pois, seja pelo reconhecimento da doutrina, seja pela 

consagração da tese pelo STF, ser hoje indiscutível que o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado é um direito fundamental. 

 

2 O conteúdo do caput do art. 225 

 

 Inicialmente, insta discutir qual o significado e o alcance da expressão 

“todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado”.  Seriam todos os 

seres vivos ou somente todos os seres humanos? Poderiam os animais, por 

exemplo, ser incluídos neste conceito?  

 Para Celso Antônio Pacheco Fiorillo, por exemplo, “a proteção do meio 

ambiente existe, antes de tudo, para favorecer o próprio homem e, senão por via 

reflexa e quase simbiótica, proteger as demais espécies”22.   

 Antônio Herman Benjamin, a seu turno, tratando do tema, assevera: 

 

Não obstante a incerteza da expressão (dubiedade essa que não se 
observa no âmbito dos deveres previstos nos vários parágrafos do 
art. 225, cada um deles dirigindo-se ao Estado e a outros sujeitos 
reconhecidos pelo ordenamento), a resposta, de acordo com uma 
abordagem literal, parece ser negativa, pois a fórmula do “todos” é 
empregada também, em vários pontos da Constituição, na garantia 
de outros direitos fundamentais que não apresentam nenhuma 
vocação ou necessidade de se conectarem aos componentes vivos 

                                                           
21

 ADI-MC n. 3540/DF, Rel. Min. Celso de Mello, in DJU de 3/2/06. Este aresto será objeto de nossa 
análise no Capítulo III deste trabalho, por ocasião do exame da hipótese de colisão entre o direito 
fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o desenvolvimento econômico e social. 
22

Curso de Direito Ambiental brasileiro, p. 72. O autor entende que este direito toca aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no país (op. cit., p. 64).  Em sentido idêntico, SILVA, José Afonso da. 
Direito Ambiental Constitucional, p. 53. Contra: BENJAMIN, Antonio Herman. Constitucionalização do 
ambiente e ecologização da Constituição Brasileira, p. 125. 
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não humanos da natureza, como quando se cuida do direito à 
educação. Mas como a interpretação da norma reflete muito do que 
se colhe da realidade cultural, incubadora dos nossos valores éticos, 
quem sabe um dia se verá no “todos” do art. 225, caput, uma 
categoria mais ampla e menos solitária do que apenas os próprios 
seres humanos. Também é oportuno salientar, e esse tema será 
discutido mais adiante, que a negação de titularidade de direito a 
outros seres vivos não implica, automática e inevitavelmente, 
negação de reconhecimento de seu valor intrínseco. 
A dilatação dos fundamentos éticos da proteção do meio ambiente, 
traço marcante do Direito Ambiental como visto hoje, ainda não 
logrou abertamente referendar, no patamar constitucional, o uso 
dessa técnica de superação do antropocentrismo reducionista; o 
máximo que se conseguiu foi a adoção de formas mais discretas e 
diluídas, mas nem por isso menos efetivas, de incorporação de um 
biocentrismo mitigado, como será demonstrado adiante23. 

 

 Ponderada visão advoga um adequado meio-termo, a saber: 

 

Verifica-se a aceitação de um antropocentrismo alargado, que se 
encontra amparada legalmente no direito brasileiro (art. 225, caput, 
Constituição Federal de 1988 e Lei nº 6.938). Nesta acepção 
constata-se uma responsabilidade social perante o meio ambiente, 
que deve ser executada não só pelo Estado, mas também pela 
coletividade como um todo. Essa perspectiva antropocêntrica 
alargada coloca o homem como integrante (art. 3º, inc. I, Lei nº 
6.938/81) da comunidade biota. Ademais, impõe-se uma verdadeira 
solidariedade e comunhão de interesses entre o homem e a 
natureza, como condição imprescindível a assegurar o futuro de 
ambos e dependente de forma insofismável da ação do primeiro, 
como verdadeiro guardião da biosfera. Nessa proposta há uma 
ruptura com a existência de dois universos distantes, o humano e o 
natural, e avança-se no sentido  da interação destes. Abandonam-se 
as ideias de separação, dominação e submissão e busca-se uma 
interação entre os universos distintos e a ação humana24. 

  

 De fato, por mais que alguém desejasse que fosse diferente, não nos 

parece possível sustentar, à luz da Constituição atualmente em vigor, que esta teria 

adotado uma visão biocêntrica, segundo a qual o meio ambiente estaria no centro 

das atenções do universo, e o homem na periferia. Pela análise do texto 

constitucional como um todo, pode-se perceber que, apesar da extrema 

preocupação do legislador com a proteção ao meio ambiente, o foco maior está no 

ser humano.  Tanto é que um dos cinco fundamentos da República Federativa do 
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Constitucionalização do ambiente e ecologização da Constituição Brasileira, p. 126-7. 
24

 LEITE, José Rubens Morato. O Direito Ambiental na sociedade de risco, p. 56. Antes, o autor havia 
dito que “não é possível conceituar o meio ambiente for a de uma visão de cunho antropocêntrico, 
pois sua proteção jurídica depende de uma ação humana” (op. cit., p. 52). 
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Brasil é justamente o da “dignidade da pessoa humana”, previsto expressamente no 

art. 1º, III, da mesma Carta. 

 Neste contexto é que foi proferida a decisão no Habeas Corpus n. 

96.344/SP, impetrado junto ao STJ em favor dos chipanzés Lili e Megh.  Disse o 

Relator, Min. Castro Meira, à época: 

 

Nos termos  do  art.  5º, inciso LXVIII,  da Constituição  da 
República,  é incabível  a impetração de habeas  corpus em favor de 
animais. A exegese do dispositivo é clara. Admite-se a concessão da 
ordem apenas para seres humanos. Nesse sentido, confira-se a 
dicção da norma: 
"Art. 5º (...) 
LXVIII  -  conceder-se-á  "habeas-corpus" sempre  que  alguém 
sofrer  ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua 
liberdade de locomoção, por  
ilegalidade ou abuso de poder". Assim, se  o Poder Constituinte 
Originário  não incluiu  a  hipótese  de  cabimento  da ordem  em  
favor  de  animais,  não  cabe  ao  intérprete  incluí-la,  sob  pena  de  
malferir  o  texto constitucional25.  

 

 Situação análoga e das mais interessantes foi recentemente julgada nos 

Estados Unidos, em caso de grande repercussão promovido contra Sea World Parks 

& Entertainment por cinco baleias orcas, representadas por diversas associações 

civis e pessoas físicas, encabeçadas por Next Friends.  A causa versava sobre 

alegados maus-tratos aos requerentes e fundou-se na Décima Terceira Emenda à 

Constituição Americana, que proíbe a escravidão e trabalhos forçados26.  

 Ao decidir, a Corte Distrital do Sul da Califórnia entendeu que uma causa 

trazida a juízo “por autores que não tenham legitimidade [standing] não é um ‘caso 

ou controvérsia’ para os fins do artigo III, do que resulta a ausência de jurisdição da 

corte para apreciar a causa”27.  O argumento utilizado na decisão foi o de que “a 
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In DJ de 7/12/07. À vista disso, foi determinada a extinção do writ sem resolução do mérito. 
Interposto agravo regimental contra a referida decisão, o julgamento chegou a ser iniciado, com o 
voto relator no sentido da manutenção da decisão agravada, em 4/9/08. A seguir, houve pedido 
antecipado de vista do Min. Herman Benjamin, sendo que, posteriormente, foi formulado pedido de 
desistência do recurso, devidamente homologado pelo relator, ante a circunstância de que “se 
encontra regularizada a situação dos animais” (in DJe de 23/8/12). 
26

 “Neither slavery nor involuntary servitude, except as punishment for crime whereof the party shall 
have been duly convicted, shall exist within the United States, or any place subject to their jurisdiction” 
(BEEMAN, Richard. The penguin guide to the United States Constitution, p. 74). Em português: “Nem 
escravidão nem serviço forçado, exceto como punição por crime pelo qual a parte tenha sido 
devidamente condenada, existirá nos Estados Unidos, ou em qualquer lugar sujeito a sua jurisdição”. 
27

 United States District Court – Southern District of California. Case n. 11cv2476 (WMC), decisão 
aceitando a moção para recusar a causa proferida por Hon. Jeffrey T. Miller, datada de 8/2/12. Para 
uma crítica à standing doctrine americana, que exige haja vinculação entre os danos causados e o 
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própria linguagem da Décima Terceira Emenda é no sentido de que ela se aplica a 

pessoas, e não a não-pessoas como orcas” e que ela “não está razoavelmente 

sujeita a uma interpretação extensiva”.  Ao final, concluiu: 

 

Apesar dos autores não possuírem legitimidade [standing] para 
ajuizar uma demanda invocando a Décima Terceira Emenda, isto 
não quer dizer que os animais não tenham direitos; como há várias 
leis estaduais e federais admitindo reparação aos autores, incluindo, 
em algumas instâncias, leis criminais que “punem aqueles que 
violam os deveres legais que protegem os animais”. (...) Embora o 
objetivo de Next Friends em buscar proteção para o bem-estar das 
orcas seja louvável, a Décima Terceira Emenda não socorre os 
autores. 

 

 Prossegue o dispositivo constitucional afirmando que o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado é um “bem de uso comum do povo”.  Com efeito, o bem 

ambiental não se enquadra na clássica divisão que posiciona os bens em públicos 

ou privados. Trata-se de espécie que integra uma categoria diversa, a dos bens 

metaindividuais ou transindividuais, que não pertencem ao Poder Público nem ao 

particular, mas à coletividade como um todo28.  Assim, por exemplo, o manguezal 

situado em determinado imóvel, seja este público ou privado, não pertence ao titular 

do bem, que dele não pode dispor, mas sim à coletividade, que tem o direito 

constitucional de ver protegido aquele ecossistema.  A propriedade continua a ser do 

ente público ou do particular. Mas o bem ambiental é difuso, ou seja, pertence a 

todos. 

 Nesse contexto, é comum verificar, na prática, certa distorção no que se 

refere aos biomas que integram o § 4º do art. 225, que, na dicção da aludida norma, 

                                                                                                                                                                                     

autor, sob a ótica do Direito Ambiental, v. CASSUTO, David. The law of words: standing, environment, 
and other contested terms. Sobre o tema, v. tb. CRAIG, Robin Kundis. Standing and Environmental 
Law, especialmente, p. 198-9, em que o autor analisa a célebre decisão da Suprema Corte 
Americana no caso Lujan v. Defenders of Wildlife, em que se reconheceu o requisito como 
constitucional. 
28

 Aliás, de longa data Nelson Nery Jr. já alertava para a “necessidade de construir-se uma nova 
doutrina amoldada ao atendimento dos interesses coletivos, devendo ser modificados ou, antes, 
reformulados, os instrumentos do direito privado e processual clássicos com toda a sua ortodoxia 
dogmática” (Responsabilidade civil por dano ecológico e ação civil pública, p. 170). Neste sentido, tb., 
v. CAPPELLETTI, Mauro. Formações sociais e interesses difusos diante da justiça civil, p. 132-6. No 
mesmo passo, embora se referindo a “bens de interesse público”, SILVA, José Afonso da. Direito 
Ambiental Constitucional, p. 56.  Perceba-se que, nos Estados Unidos da América, a noção de bem 
difuso permanece atrelada à de bem público, como fica claro a partir do estudo da Public Trust 
Doctrine.  Contudo, lá, diferentemente daqui, os bens públicos realmente se constituem em bens da 
coletividade, sendo talvez desnecessário adotar uma terceira categoria para enquadrar o meio 
ambiente. Sobre o tema, v. FARBER, Daniel. FREEMAN, Jody. CARLSON, Ann. Cases and materials 
on Environmental Law, p. 358-70. 
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constituem-se em patrimônio nacional.  Não é raro deparar-se com a assertiva de 

que se trataria de bens que integrariam o patrimônio da União.  O equívoco é 

flagrante, já que, como dito, a norma constitucional em questão arrola os bens ali 

indicados como bens de todos e não do ente público federal, estes que se 

encontram arrolados no art. 20 da mesma Carta.  Não é necessário ir muito longe 

para constatar que patrimônio nacional é patrimônio da nação, de todos os 

indivíduos, da coletividade, e não da pessoa jurídica de direito público.   Assim 

sendo, patrimônio nacional e patrimônio da União não se confundem29. 

 Ainda, o dispositivo constitucional em apreço impõe ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente não só para as atuais 

gerações como para as futuras.    

 De plano, ressoa evidente que o mister foi cometido a todos, 

indistintamente, sejam os entes públicos, sejam os particulares, pessoas físicas ou 

jurídicas.  Logo, é impossível pretender eximir-se a qualquer título da obrigação 

constitucionalmente estabelecida de proteção ambiental.  É interessante notar que o 

legislador constituinte optou por um alargamento da condição de sujeitos ativos da 

tutela do meio ambiente, de alcance igualmente difuso. 

 Em relação aos particulares, a defesa e a preservação do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado devem representar atitudes concretas que levem em 

conta as necessidades atuais e futuras do planeta.  Isto pode consistir, por exemplo, 

no exercício do direito de petição aos órgãos públicos com vistas a chamar a sua 

atenção para que exerçam o seu poder de polícia administrativo, ou mesmo aos 

órgãos do Ministério Público Federal e Estadual, para que instaurem processos 

                                                           
29

 Neste sentido: REALE, Miguel. A exploração sustentada do patrimônio florestal, p. 167. FREITAS, 
Mariana Almeida Passos de. Zona Costeirae meio ambiente, p. 40-1. MIRRA, Álvaro Luiz Valery. 
Ação civil pública em defesa do meio ambiente: a questão da competência jurisdicional, p. 50. STAUT 
JÚNIOR, Sebastião Vilela. A competência administrativa para licenciamento ambiental em face das 
disposições do artigo 225, parágrafo 4º, da Constituição Federal – Áreas do patrimônio nacional, p. 
3.866. DANTAS, Marcelo Buzaglo. Competência da Justiça Federal para o processo e o julgamento 
de ação civil pública em defesa do meio ambiente, p. 243-6 e Ação civil pública e meio ambiente, 
p.26-9. Contra: “A FATMA não possuía competência para autorizar construção situada em terreno de 
marinha, Zona Costeira, esta considerada como patrimônio nacional pela Carta Magna, visto tratar-se 
de bem da União, configurando interesse nacional, ultrapassando a competência do órgão estadual” 
(TRF da 4ª Região. AC n. 1998.04.01.009684-2/SC, Rel. Des. Fed. Valdemar Cappeleti, in DJU de 
16/4/03). O acórdão foi posteriormente confirmado pela mesma Corte em sede de embargos 
infringentes (EI na AC n. 1998.04.01.009684-2/SC, Rel. Des. Fed. Luiz Carlos de Castro Lugon, in 
16/6/06) e, submetido ao STJ, foi mantido em parte, tendo sido reformado no ponto em que deixara 
de determinar a demolição do empreendimento (REsp n. 769.753/SC, Rel. Ministro Herman 
Benjamin, in DJe 10/6/11). Para um comentário sobre esse último aresto, ver DANTAS, Marcelo 
Buzaglo. Licenciamento ambiental de obra situada em Zona Costeira: competência, dispensa de 
EIA/RIMA e outras questões controversas. 
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investigatórios ou judiciais destinados à tutela do meio ambiente.  Outra forma de 

externar o cumprimento ao dever constitucional de que ora se cuida é o efetivo 

ajuizamento de ação popular pelo cidadão (CF/88, art. 5º, LXIII, e Lei n. 4.771/65), 

de ação civil pública por organizações não governamentais (Lei n. 7.347/85, art. 5º, e 

Lei n. 8.078/90, art. 82) e mesmo de uma demanda intentada por um indivíduo 

isolado, com fundamento no Código de Processo Civil, por meio da qual se busque 

amparar um direito individual que seja, ao mesmo tempo, difuso, como ocorre, não 

raro, nas situações envolvendo direito de vizinhança com reflexos no patrimônio 

urbanístico da coletividade.  Além disto, há diversas outras formas pelas quais a 

coletividade pode agir em prol de um meio ambiente mais saudável, como é o caso 

da adoção de atitudes de educação ambiental não formal (Lei n. 9.795/99), 

participação efetiva em audiências públicas realizadas no âmbito do estudo prévio 

de impacto ambiental (Resolução CONAMA n. 9/87) e a fiscalização das atividades 

de licenciamento e fiscalização através do acesso à informação a ser 

obrigatoriamente prestada pelos órgãos do SISNAMA (Lei n. 10.650/03)30.  

 De outro lado, ao Poder Público toca a grande maioria das incumbências 

relativas ao dever constitucional de tutela do meio ambiente.  É o que decorre do 

disposto nos sete incisos que compõem o § 1º do art. 225, que contempla um rol de 

atitudes a serem adotadas exclusivamente pelos órgãos da Administração Pública 

direta e indireta, com vistas a assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado.   

 Antes de concluir este tópico, porém, insta salientar que a proteção ao 

direito garantido pelo caput do art. 225 é intergeracional, ou seja, destina-se não 

apenas aos seres humanos que hoje habitam o planeta, mas também àqueles que 

ainda estão por nascer. 

 

 

 
                                                           
30

 “O ordenamento jurídico tem-se aprimorado, estabelecendo instâncias específicas para maior 
comunicação da base administrativa (Estado) com seus administrados. Não tem outra aspiração o 
preceito do art. 225 ao impor ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o 
meio ambiente para as presentes e futuras gerações. O desdobramento deste dever comum de 
preenchimento do mandamento explicitado no artigo 225 pode ser vivenciado, por exemplo, nos 
conselhos nacionais e estaduais de meio ambiente, também com a previsão de audiência pública 
para tratar de decisões da administração, ou através do exercício do direito de representação e do 
direito à informação dos procedimentos administrativos” (DERANI, Cristiane. Direito Ambiental 
Econômico, p. 225-6). Sobre a última hipótese referida no texto, v. MACHADO, Paulo Affonso Leme. 
O direito à informação e meio ambiente. 
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3 Espaços territoriais ambientalmente protegidos 

 

  Dita o art. 225, § 1o, III, da CF/88, que, entre os deveres do Poder Público 

para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, está o de “definir, em todas as unidades da Federação, espaços 

territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos”.  

  É comum, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, entender que a 

norma em apreço se referiria apenas às unidades de conservação da natureza 

(UCs).  Não é, contudo, assim que deve se deve entender o alcance do dispositivo 

constitucional. A expressão espaços territoriais ambientalmente protegidos deve ser 

encarada de modo mais abrangente, alcançando, entre outras, as seguintes 

modalidades: a) áreas de preservação permanente (APPs), previstas nos arts. 4o a 

9o da Lei n. 12.651/12; b) reserva legal, cuja disciplina se encontra estatuída nos 

arts. 12a 24 da mesma norma; c) Mata Atlântica (CF/88, art. 225, § 4º), 

regulamentada pela Lei n. 11.428/06 e pelo Decreto n. 6.660/08; d) unidades de 

conservação da natureza, cujo regramento hoje se encontra estabelecido na Lei n. 

9.985/00 e no Decreto n. 4.340/02. Assim sendo, são espécies pertencentes ao 

gênero espaços territoriais ambientalmente protegidos, que portanto não se 

resumem àquelas31. 

  Não obstante, as confusões que ocorrem na doutrina e na jurisprudência 

deixam clara a relevância de se bem estudar cada uma das modalidades.  

Especialmente porque, embora isto pareça ser de fácil compreensão, as 

consequências jurídicas decorrentes da adoção de cada um dos regimes são 

absolutamente distintas, o que, não raro, leva a equívocos e distorções na prática.  

Com efeito, é muito comum no foro se deparar com alegações de que determinada 

área é composta por vegetação de Mata Atlântica e que, portanto, seria área de 

preservação permanente, o que é um erro grosseiro.   

  Procederemos a seguir ao exame de cada uma destas modalidades, que 

se constituem nas mais relevantes para a proteção do meio ambiente brasileiro. 

                                                           
31

 Como bem assinala José Afonso da Silva, “nem todo Espaço Territorial Especialmente Protegido se 
confunde com Unidades de Conservação, mas estas são também Espaços Especialmente 
Protegidos” (Direito Ambiental Constitucional, p. 232. Em sentido idêntico: SANTILLI, Juliana. 
Socioambientalismo e novos direitos, p. 108-10. MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente, p. 906-51 e 952-
78. O autor distingue as áreas em ETEPs em sentido estrito (UCs) e em sentido amplo (APPs, 
reserva legal e outras). Ainda: “A Constituição inova profundamente na proteção dos espaços 
territoriais, como, por exemplo, unidades de conservação, áreas e preservação permanente – APPs e 
reservas legais florestais” (MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro, p.152). 
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3.1 Áreas de preservação permanente (APPs) 

 

  A importância das florestas para o equilíbrio ambiental é indiscutível32. É 

donde decorre a necessidade de serem elas objeto de especial proteção por parte 

do legislador33. 

  No Brasil, o tema vem sendo objeto de preocupação do legislador 

ordinário desde 1934, com a edição do primeiro Código Florestal (Decreto n. 23.793, 

daquele ano), sucedido pela Lei n. 4.771/65 e, mais recentemente, pela Lei n. 

12.651/12. É desta última que passamos a nos ocupar agora, ao examinarmos a 

disciplina das áreas de preservação permanente34, cujo rol se encontra no art. 4o da 

referida lei. 

  Ao contrário do que se imaginava, a redução significativa dos limites das 

APPs pelo novo Código Florestal acabou não se configurando na prática, e o art. 4o 

do atual diploma reproduz em boa medida o que constava do art. 2o do anterior.  De 

todo modo, há mudanças pontuais, algumas favoráveis a uma maior proteção 

ambiental, outras contrárias. 

  Inicialmente, diga-se que o caput do art. 4o da Lei n. 12.651/06, 

diferentemente do revogado art. 2o da Lei n. 4.771/65, não faz qualquer menção à 

existência de florestas e demais formas de vegetação natural como requisito para a 

caracterização de APP. Segundo a atual disciplina, “considera-se Área de 

Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei”, 

aquelas indicadas nos 11 incisos que se seguem.  Poder-se-ia concluir que estaria 

solucionada a controvérsia existente durante a vigência do sistema anterior, 

consubstanciada na necessidade, ou não, de que existisse vegetação para 

caracterizar uma APP, ante a literalidade do mandamento legal. 

                                                           
32

 “As florestas e os bosques são essenciais ao equilíbrio ecológico e à preservação dos 
ecossistemas” (MORAND-DEVILLER, Jacqueline. Droit de l’environnement, p.72).  No mesmo 
sentido, Dominique Guihall assinala que “as florestas possuem múltiplas funções sociais: suporte à 
atividade agrícola, proteção contra a erosão, fator de equilíbrio biológico, espaço de alívio” (Droit 
répressif de l’environnement, p. 354). 
33

 A propósito, afirma Stuart Bell: “Na tentativa de proteger árvores e florestas, a lei tem de lidar com 
duas dificuldades familiares e relacionadas – controlar atos destrutivos, mais do que construtivos, e 
estabelecer controle adequado sobre coisas naturais” (Environmental Law, p. 532).  
34

 Estabelece o art. 3
o
, II, da Lei n. 12.651/12: “Para os efeitos desta Lei, entende-se por: (...) II- Área 

de Preservação Permanente – APP: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a 
função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 
populações humanas”. 
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  Contudo, ao tratar do regime de proteção das APPs, o novo Código é 

expresso ao se referir à “vegetação situada em Área de Preservação Permanente” 

(art. 7o, caput).  Aliás, em toda esta seção – que trata das consequências jurídicas 

da caracterização de uma área como APP – a menção à vegetação é uma 

constante. Além disso, o conceito de APP faz menção expressa à sua função 

ambiental, que muitas vezes desaparece quando não mais existe vegetação. É o 

que ocorre em determinados locais em que, embora se configurem algumas das 

hipóteses do art. 4o do novo Código Florestal, já não possuem nenhuma função 

ecológica a respaldar a aplicação da norma, como acentua Guilherme José Purvin 

de Figueiredo: 

 
Tome-se, como exemplo, as avenidas marginais aos rios nas grandes 
cidades ou os bairros situados em regiões íngremes. À luz do Código 
Florestal, são de preservação permanente as margens desses rios, o topo 
de morros – caso da Avenida Paulista, em São Paulo – e as encostas de 
morros com inclinação igual ou superior a 45º - caso de algumas ruas no 
Bairro da Pompéia, também em São Paulo. Seria, porém, rematado 
despropósito pretender a demolição da infraestrutura urbana existente 
nessas áreas35. 

 

 A solução de tais casos, para o autor, consistiria no seguinte:  

 

Aplicando-se, porém, o princípio da proporcionalidade, quando a reversão 
ao status original de APPs exigir a realização de obras de tal porte que 
acarretem significativo impacto ambiental e de vizinhança (arts. 36 a 38 do 
Estatuto da Cidade: demolições, retirada de camada asfáltica, problemas 
de tráfego, poluição sonora e visual, dentre outros) e, ainda, naquelas em 
que o custo da recuperação seja despropositado, a mesma não deverá ser 
exigida.  
Este é o quadro normalmente verificado em áreas urbanas de grande 
densidade populacional e de inexistência de instabilidade ambiental 
provocada pela intervenção antrópica no ambiente. Acórdão do Superior 
Tribunal de Justiça que julgou o Recurso Especial 499.188-SE, cuidando 
de hipótese de construção e estrada de rodagem área de preservação 
permanente (dunas) não precedida de estudo de impacto ambiental tratou 
de hipótese assemelhada. Referido recurso especial havia sido interposto 
pela União Federal contra acórdão proferido em sede de apelação pelo 
Tribunal Regional Federal a 5.ª Região que concluíra pela aplicação do 
princípio o poluidor-pagador em face da “impossibilidade fática e jurídica 
do desfazimento da obra, cujas consequências ambientais e sociais seriam 
bem piores que as de sua realização”36. 
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A propriedade no Direito Ambiental, p. 226-7. 
36

 Op. cit., p. 227. Neste sentido, acórdão do TRF da 4
a
 Região deixou assentado que “o pleito 

[demolição] desatende o princípio da proporcionalidade, porquanto grandes seriam os prejuízos 
financeiros para a construtora, sem qualquer garantia da possibilidade de recuperação efetiva da 
área, mediante a reconstituição da cobertura vegetal primitiva – restingas, e, ainda que assim não 
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  Em tais casos, em que pese, pela disciplina normativa, poder-se concluir 

que se trata de APP, é bastante questionável a determinação de recuperação das 

áreas, com desfazimento de obras e atos similares, que não raro trarão maiores 

prejuízos à coletividade do que a manutenção do status quo.   

  Outra questão relevante diz com a consagração, pelo novo Código, das 

chamadas “áreas rurais consolidadas”, que, na dicção do art. 3o, IV, é aquela de 

“imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com 

edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, 

a adoção do regime de pousio”. 

  Em relação às APPs, o tema foi objeto de ampla regulação em seção 

própria, sendo que o dispositivo original (art. 61) acabou vetado e, em seu lugar, foi 

incluído outro (art. 61-A) pela Medida Provisória n. 571/12. Segundo a concepção 

deste artigo, as áreas rurais consolidadas em APPs até 22 de julho de 2008 podem 

ter as atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural mantidas 

(caput). Deverão, contudo, ser objeto de parcial recuperação, nos termos dos 

diversos parágrafos que integram o dispositivo, que se refere às diferentes espécies 

de APPs. 

  Como quer que seja, segundo o que dispõe o art. 61-B, igualmente 

incluído pela MP n. 571/12, a recuperação, para os imóveis rurais que em 28/7/08 

tivessem até 4 módulos fiscais, não ultrapassará: a) 10% da área total do imóvel 

para aqueles com até 2 módulos fiscais (inciso I); b) 20% da área total para aqueles 

com área de 2 a 4 módulos fiscais.  

  O inciso I do art. 4o, na esteira da antiga alínea “a” do art. 2o do Código 

revogado, estabeleceu, como sendo de preservação permanente, “as faixas 

marginais de qualquer curso d’água natural, desde a borda da calha do leito regular, 

em largura mínima de:...”.  A seguir, nas cinco alíneas, determina a faixa protetiva, 

sendo de 30 metros para os de menos de 10 metros de largura (a), 50 para os de 10 

a 50 (b), 100 para os de 50 a 200 (c), 200 para os de 200 a 600 (d) e 500 para os 

superiores. 

                                                                                                                                                                                     

fosse, não há um dimensionamento do impacto ambiental em face da ausência de flora originária 
naquela porção de terra em que edificado o empreendimento” (Apelação Cível n. 2003.72.00.004185-
0, Rel. Des. Fed. Luiz Carlos de Castro Lugon, in DJ de 4/10/06). 
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  Inicialmente, diga-se que este era o ponto de maior preocupação com o 

advento do novo Código, ante a possibilidade de redução dos limites protetivos da 

mata ciliar, o que acabou não acontecendo, já que as metragens de afastamento 

permaneceram rigorosamente as mesmas das previstas no estatuto anterior. Houve 

mudança, sim, no parâmetro para a contagem do distanciamento, trocando-se o 

antigo “nível mais alto” (art. 2o, I, do Código de 65) para o atual “borda da calha do 

leito regular”, este entendido como “a calha por onde correm regularmente as águas 

do curso d’água durante o ano” (art. 3o, XIX, da Lei n. 12.651/12).  Evidente, 

portanto, que houve, no ponto, redução dos limites, já que a medição deverá se dar 

da partir da borda do leito regular e não mais do nível mais alto atingido pelo 

elemento hídrico em algum momento do ano. 

  Como dito acima, é permitida a continuidade de determinadas atividades 

nas chamadas áreas rurais consolidadas (art. 61-A, caput).  Contudo, no que se 

refere às faixas marginais de cursos d’água, estas devem ser recompostas, variando 

de acordo com a área do imóvel: a) abaixo de 1 módulo fiscal, em 5 metros (§ 1o); b) 

entre 1 e 2 módulos fiscais, em 8 metros (§ 2o); c) de 2a 4 módulos fiscais, em 15 

metros (§ 3o). Nestes casos, a largura do curso d’água não interfere no cálculo da 

recuperação. Já nos imóveis de 4 a 10 módulos fiscais, devem ser recuperados 20 

metros, para os elementos hídricos de até 10 metros de largura (§ 4o, I) e, nos 

demais casos, em extensão correspondente à metade da largura, sendo o mínimo 

de 30 e o máximo de 100 metros (§ 4o, II). 

  Significativa mudança teria ocorrido no regime das APPs situadas nas 

faixas marginais de curso d’água se não tivessem sido vetados os §§ 7o e 8o do art. 

4o, que previam que, em áreas urbanas, os limites mínimos de afastamento das 

chamadas “áreas da faixa de passagem de inundação”37 seriam estabelecidos pelos 

Planos Diretores, ouvidos os CONSEMAS (§ 7o), o mesmo valendo para as outras 

hipóteses, em tais áreas e nas regiões metropolitanas (§ 8o). 

  Por entender que as aludidas normas configuravam um retrocesso grave 

“à luz da legislação em vigor, ao dispensar, em regra, a necessidade da observância 

dos critérios mínimos de proteção, que são essenciais para a prevenção de 

desastres naturais e proteção da infraestrutura”, a Presidente da República não só 

os vetou como incluiu, através da MP n. 571/12, dois novos parágrafos (9o e 10), 

                                                           
37

 Segundo o art. 3º, XXII, da Lei n. 12.651/12, trata-se de “área de várzea ou planície de inundação 
adjacente a cursos d’água que permite o escoamento da enchente”.  
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justamente para reafirmar o entendimento de que as normas do Código Florestal 

sobre APPs configuram limites mínimos a serem observados pelos municípios.  

Trata-se de regras absolutamente análogas, na essência, à do antigo art. 2o, 

parágrafo único, do Código de 65. 

  Na mesma esteira do que estabelecia o Código anterior, a Lei n. 

12.651/12, estabelece como sendo de preservação permanente as áreas no entorno 

dos lagos e lagoas naturais e dos reservatórios d’água artificiais. Entretanto, 

diferentemente do que se dava no regime anterior, em que os limites de afastamento 

eram regulados pelas Resoluções CONAMA ns. 302/03 e 303/03, a matéria agora foi 

amplamente disciplinada na própria lei – o que, aliás, é bastante salutar, tendo em 

vista o princípio da legalidade e que não era papel do CONAMA estabelecer este 

tipo de restrição. 

  O assunto foi também dividido e tratado em diferentes incisos do art. 4o – 

anteriormente, estava conjugado na alínea “b” do art. 2o da Lei n. 4.771/65.  Assim, a 

APP situada no entorno dos lagos e lagoas naturais está prevista no inciso II, e a 

dos reservatórios artificiais no inciso III. Quanto aos primeiros, os limites ora 

estabelecidos foram os seguintes: a) em zonas rurais, 100 metros, exceto para o 

corpo d’água com até 20 hectares, caso em que a faixa marginal será de 50 metros; 

b) em zonas urbanas, 30 metros. 

  Também foram previstas regras para as áreas rurais consolidadas em 

APPs no entorno de lagos e lagoas naturais, sendo admitidas as atividades 

agrossilvipastoris, de ecoturismo ou de turismo rural e obrigatória a recomposição da 

faixa marginal com largura mínima de (§ 6o): a) 5 metros para os imóveis com área 

de até 1 módulo fiscal (I); b) 8 metros para o imóveis com área de 1 a 2 módulos 

fiscais (II); c) 15 metros para os imóveis com área de 2 a 4 módulos fiscais (III); d) 30 

metros para imóveis com área superior a 4 módulos fiscais (IV).  

  Já em relação aos reservatórios artificiais, os limites de afastamento serão 

os previstos na licença ambiental, observando-se o que dispõem os §§ 1o e 2o do 

mesmo art. 4o, exceto para aqueles que não decorram de barramento ou 

represamento de cursos d’água, caso em que não há APP (§ 1o), e para os situados 

em áreas rurais com até 20 hectares de superfície, em que a APP será de no 

mínimo 15 metros (§ 2o).  Não há qualquer razão plausível a justificar a manutenção 
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dos parâmetros fixados na Resolução CONAMA n. 302/0338, que se encontra 

revogada, no particular. 

  Não haverá APP nos casos em que as acumulações naturais ou artificiais 

de água tenham superfícies inferiores a um hectare, sendo vedada nova supressão 

de vegetação nativa (§ 4o, com a redação dada pela MP n. 571/12). 

  O § 5o expressamente admite o plantio de culturas temporárias e sazonais 

de vazante de ciclo curto na faixa de terra que fica exposta no período de vazante 

dos rios ou lagos, desde que isto não implique a supressão de novas áreas de 

vegetação nativa, seja conservada a qualidade da água e do solo e protegida a 

fauna silvestre. 

  Nos imóveis rurais de até 15 módulos fiscais, fica permitida a prática de 

aquicultura e a infraestrutura física a ela associada nas APPs situadas no entorno de 

cursos d’água, lagos e lagoas naturais, desde que cumpridas as seguintes 

condições: a) adoção de práticas sustentáveis de manejo de solo e água e de 

recursos hídricos, de acordo com as normas dos CONSEMAS; b) esteja de acordo 

com os planos de bacia ou planos de gestão de recursos hídricos; c) haja 

licenciamento ambiental; d) inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural – CAR, 

de que se irá tratar adiante; e) não impliquem novas supressões de vegetação nativa 

(§ 6o, I a IV). 

  Ainda no que se refere aos reservatórios artificiais, diga-se que, nos casos 

de implantação para geração de energia ou abastecimento público, é obrigatória a 

aquisição, desapropriação ou instituição de servidão administrativa pelo 

empreendedor das APPs criadas no entorno, em faixas que variam de 30 a 100 

metros em área rural e de 15 a 30 em área urbana (art. 5o, caput).  Em tais casos, o 

empreendedor deverá elaborar um Plano Ambiental de Conservação e Uso do 

Entorno do Reservatório, de acordo com o termo de referência estabelecido pelo 

órgão licenciador, não podendo exceder a 10% do total da APP (§ 1o).  Este plano 

deverá ser apresentado juntamente com o Plano Básico Ambiental e aprovado até o 

início da operação, não sendo a sua ausência óbice à expedição da licença de 

instalação (§ 2o). 
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Contra, defendendo que os limites previstos na aludida norma “continuam plenamente vigentes, 
devendo ser observados os índices mínimos quando da definição da faixa de proteção no processo 
de (sic) licença ambiental do empreendimento”, v. FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. Curso de 
Direito Ambiental, p. 327.    
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 Prosseguindo no rol do art. 4o, estabeleceu-se que são APPs as áreas 

situadas no entorno de nascentes e olhos d’água perenes, em um raio mínimo de 50 

metros para as áreas situadas, qualquer que seja a situação topográfica (inciso IV).  

Destaque se dê ao fato de que a redação original aprovada pelo Congresso foi 

vetada pela Presidente, que, através da MP n. 571/12, substituiu-a por outra 

bastante similar, exceto pela inclusão do termo “perenes”.  Em alteração das mais 

significativas, o novo sistema prevê que só haverá a caracterização de APP se a 

nascente e o olho d’água forem perenes, isto é, contínuos, que não sofrem qualquer 

interrupção.   

Releva notar que, em relação às nascentes, o termo consta da definição 

dada pela própria lei no art. 3o, XVII (“afloramento natural do lençol freático que 

apresenta perenidade e dá início ao um curso d’água”).  Contudo, em relação aos 

olhos d’água, há franca contradição, já que o conceito legal se refere a “afloramento 

natural do lençol freático, mesmo que intermitente” (art. 3o, XVIII).  A APP, contudo, 

segundo a nova redação dada ao inciso IV do art. 4o, só se estabelecerá em relação 

a olhos d’água perenes. Por fim, diga-se que o termo também não constava do 

dispositivo que regulava a matéria no regime anterior, que, ao contrário, estabelecia 

que tanto as nascentes quanto os olhos d’água poderiam ser intermitentes (art. 2o, 

“c”, da Lei n. 4.771/65).  

Nos imóveis situados em áreas rurais consolidadas em APPs no entorno 

de nascentes e olhos d’água é admitida a manutenção de atividades 

agrossilvipastoris, de ecoturismo ou de turismo rural, sendo obrigatória a 

recuperação do raio mínimo de (§ 5o): a) 5 metros, para os imóveis com área de até 

1 módulo fiscal (I); b) 8 metros para os imóveis com área de 1 a 2 módulos fiscais 

(II); c) 15 metros para os imóveis com área superior a 2 módulos fiscais. 

Também as “encostas ou partes destas, com declividade superior a 45o, 

equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior declive”, a exemplo do que já 

ocorria no regime anterior (art. 2o, “e”, da Lei n. 4.771/65), são consideradas APPs 

pelo novo Código Florestal (art. 4o, V).   

  Ressalte-se que as áreas com inclinação entre 25e 45o passam a ser 

consideradas de uso restrito, na forma do art. 11 da Lei n. 12.651/12, sendo 

permitido apenas o manejo florestal sustentável e o exercício de atividades 

agrossilvipastoris, além da manutenção de infraestrutura física associada ao 

desenvolvimento das atividades, observadas boas práticas agronômicas e proibida a 
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conversão de novas áreas, salvo nos casos de utilidade pública e interesse social.  

Em outras palavras, caso a área esteja preservada, ela deixa de ser passível de 

utilização, tornando-se equivalente a uma APP.  Embora o dispositivo legal não faça 

ressalva expressa, tudo leva a crer que somente é aplicável a áreas rurais, não só 

pelo fato de que as atividades passíveis de ser exercidas são típicas destas áreas, 

como também pela circunstância de isto ser expressamente reconhecido pelo 

próprio Código no art. 61-A, caput e §§ 5o, 6o e 12, que tratam especificamente de 

áreas rurais consolidadas até 22/7/08.  Aliás, como já referido, tais áreas são 

conceituadas pelo novo Código justamente como sendo aquelas que abrangem 

imóveis rurais com ocupação antrópica anterior à referida data, entre outras, pela 

realização de atividades agrossilvipastoris (art. 3o, IV). 

  O inciso VI do art. 4o indica, como APP, “as restingas, como fixadoras de 

dunas ou estabilizadoras de mangues”.  A redação constante do regime anterior era 

praticamente idêntica, a não ser pela conjunção “nas”, agora substituída por “as”.  

  A proteção às restingas sempre foi um dos temas mais controvertidos no 

que se refere às áreas de preservação permanente, seja no regime anterior, seja no 

atual.  A primeira questão que surge na análise do tema refere-se à espécie de 

restinga que é protegida pelo Código Florestal, se seria a vegetação de restinga ou a 

restinga geológica (acidente geográfico de restinga).  

  Com efeito, o termo restinga sempre deu margem a dúvidas. Convém 

aqui proceder a uma distinção fundamental entre dois ecossistemas que são 

absolutamente distintos, quais sejam, a restinga geológica e a vegetação de 

restinga. Isto é absolutamente indispensável em virtude de existir uma profunda 

controvérsia sobre se a restinga protegida pelo Código Florestal é de natureza 

geológica, e não biológica.  Trata-se de institutos absolutamente distintos, que não 

se confundem entre si.  

O tema é muitíssimo bem tratado pelos integrantes do Instituto Geológico 

de São Paulo, órgão ligado à Secretaria do Meio Ambiente daquele Estado, em 

trabalho inteiramente dedicado a essa controvérsia.  Já na introdução do texto, os 

autores deixam claro que a polêmica permeia as discussões: 

 

No Brasil, o termo “Restinga” apresenta vários significados, tendo 
sido utilizado de diversas maneiras por geólogos, geomorfólogos, 
geógrafos, biólogos, ecólogos, engenheiros e juristas. Essa 
polissemia que a palavra parece ter ganhado ao longo do tempo tem 
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gerado muitas discussões e controvérsias nos meios acadêmicos e, 
em especial, causado problemas na aplicação da legislação 
ambiental vigente para áreas costeiras onde o termo é adotado39. 

 

 As diferenças entre os dois tipos de restinga fica clara nas seguintes 

passagens: 

 

Embora nessas definições de cunho geológico os autores não se 
preocupem com a gênese do depósito, é certo que para todos os 
autores o termo “Restinga” se refere a uma feição de linha de costa, 
alongada, de natureza arenosa e de muito baixa amplitude, que 
tende a fechar reentrâncias costeiras. 
 
Como verificado anteriormente, em outros países de línguas ibéricas 
a palavra “Restinga” nunca foi utilizada para designar vegetações 
litorâneas. 
No Brasil, por outro lado, botânicos e ecólogos têm utilizado 
indiscriminadamente o termo “Restinga” para se referir a todos os 
tipos de vegetação que ocorrem nas planícies costeiras  quaternárias 
e, em algumas regiões, até nas baixas a médicas encostas da Serra 
do Mar. 
 
É fácil observar que, em todos esses instrumentos legais, o termo 
“Restinga” ora é utilizado para se referir a um depósito arenoso 
paralelo à linha de costa, ora às vegetações da planície costeira, fato 
este que, por indução, implica que outros tipos de depósitos 
costeiros, não necessariamente arenosos e/ou de origem marinha, 
sejam também incluídos como “Restinga”40. 

  

Mais adiante, sob o enfoque denominado “consolidação dos conceitos”, 

os autores arrematam: 

  

I. Restinga: depósito arenoso subaéreo, produzido por processos de 
dinâmica costeira atual (fortes correntes de deriva litorânea, podendo 
interagir com correntes de maré e fluxos fluviais), formando feições 
alongadas e, paralelas à linha de costa (barras e esporões ou pontais 
arenosos), ou transversais à linha de costa (tômbolos e alguns tipos 
de barras de desembocadura). Essas feições são relativamente 
recentes e instáveis e não fazem parte da planície costeira 
quaternária propriamente dita, pois ocorrem especialmente fechando 

                                                           
39

 “Restinga”, p. 17. No mesmo sentido, no prefácio ao texto, o Prof. Kenitiro Suguio assevera: “A 
palavra restinga é extremamente controvertida, tanto na sua origem quanto na sua acepção 
principalmente no Brasil, aonde vem sendo usada e abusada sem qualquer critério desde pelo menos 
1936. Por outro lado, por se tratar da denominação de produtos resultantes de processos naturais, 
ainda não perfeitamente compreendidos, deveríamos primar pela precisão de linguagem. No entanto, 
especialmente no Brasil, o termo vem sendo aplicado indiscriminadamente referindo-se, na verdade, 
a depósitos sedimentares de várias origens, embora quase sempre relacionados a processos 
costeiros ou litorâneos. Além disso, procedimento semelhante vem sendo adotado, quando o termo 
refere-se a conceitos fitofisionômicos relacionados à botânica e à ecologia vegetal” (op. cit., p. 15). 
40

 Op. cit., p. 27, 30 e 36, respectivamente.  
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desembocaduras, lagunas e reentrâncias costeiras. Podem 
apresentar retrabalhamentos locais associados a processos eólicos e 
fluviais. Se houver estabilização da feição por longo período de 
tempo, ou acréscimo lateral de outras feições (feixe) formando uma 
“planície de Restinga”, poderá ocorrer ali o desenvolvimento de 
vegetação herbácea e arbustiva principalmente, e até arbórea baixa. 
 
VI. Vegetação de Planície Costeira, de Baixa a Média Encosta da 
Serra do Mar, de Praias e de Restingas: reúne as fitofisionomias que 
incluem os manguezais e toda a vegetação genericamente 
denominada de “Vegetação de Restinga”. É o conjunto de 
comunidades vegetais que ocupam a planície costeira e podem 
avançar pelas baixas e médias encostas da Serra do Mar (no caso 
do litoral bordejado por ela), que se apresentam fisionomicamente 
distintas e distribuídas em mosaico. São consideradas comunidades 
geopedológicas, por dependerem essencialmente das características 
do substrato geológico sedimentar (tipo de sedimento, relevo, 
drenagem e evolução) e da evolução dos seus solos41. 
  

 

 Luís Carlos Silva de Moraes, valendo-se dos ensinamentos de 

profissionais da Geologia, pontua: 

 

A palavra restinga é utilizada com significados diversos, dependendo 
da área científica de aplicação, tais como a botânica, a geológica ou 
oceanográfica. Como já exposto, no caso de o vocabulário ter 
significado técnico, este deve ser aplicado pela lei em detrimento de 
todos os demais, por expressa determinação do art. 11 da Lei 
Complementar n 95/98. 
Assim, é necessário esclarecer que “restinga” é uma formação 
geomorfológica, ou seja, estrutura geológica com forma definida. É 
um “termo de origem espanhola registrado na literatura [...] do século 
XV, referindo-se à barra ou barreira de natureza arenosa, 
especialmente quando essas feições fecham lagunas costeiras” e 
que, “neste caso, a RESTINGA é normalmente interrompida por 
braços de maré que estabelecem a ligação parcial entre as águas da 
laguna e o oceano aberto”. 
Nos dicionários especializados (Vocabulário geológico, Glossário 
geológico e Glossário de oceanografia) há definições precisas que 
permitem esclarecer o significado geológico e geomorfológico de 
“restinga”. Todos dão à mesma definição. 
“Depósito de areia emerso, baixo, em forma de língua, fechando ou 
tendendo a fechar uma reentrância mais ou menos extensa da 
costa.” Segundo os mesmos autores, “as RESTINGAS são 
características do nosso litoral meridional. Ex.: RESTINGA da 
Marambaia”. 
Por essas definições, pode-se identificar “restinga” pela exigência de 
seus componentes de formação. Ela é formada por um “depósito de 
areia” que tem de estar “emerso” (que emergiu, que saiu debaixo da 
água onde estava mergulhado.) Também possui forma especial e 
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 Op. cit., 43 e 45. 
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localização definida na paisagem costeira (forma de língua, fechando 
ou tendendo a fechar uma reentrância mais ou menos extensa da 
costa)42. 

 

  Na sistemática anterior, duas correntes surgiram no trato da matéria.  

Uma que entendia que o Código Florestal, por ser um diploma voltado à proteção da 

flora, somente poderia estar se referindo, no antigo art. 2o, f, à vegetação de 

restinga.  Assim, segundo esta concepção, para que restasse caracterizada a APP, 

bastaria que houvesse vegetação de restinga fixadora de dunas ou estabilizadora de 

mangues.  

  A outra corrente ia mais longe.  Como o caput do antigo art. 2o fazia 

menção expressa a “florestas e demais formas de vegetação natural” situadas nas 

restingas, é evidente que não se tratava de flora.  Isto porque, pela redação do 

dispositivo, não faria sentido que a proteção se desse em relação à flora situada na 

(sobre) a vegetação.  Realmente, tudo levava a crer que o termo restinga constante 

do art. 2o, f, do Código Florestal de 1965 referia-se ao solo e não à vegetação.  

Assim, para que houvesse APP, deveria existir vegetação fixadora de dunas ou 

estabilizadora de mangues, situada sobre restinga geológica.  Para esta corrente, a 

vegetação de restinga (biológica), que pode estar localizada ou não em solo de 

restinga (geológica), integra o bioma Mata Atlântica e, como tal, pode ser utilizada, 

na forma do que dispõem o art. 225, § 4º, da CF/88 e a Lei n. 11.428/06 (que 

revogou o Decreto n. 750/93), conforme se verá adiante43. Neste sentido era a 

opinião de Luís Carlos de Moraes: 

 

Identificada a “restinga”, passa-se à exposição da caracterização ou 
não dessa estrutura como Área de Preservação Permanente (APP). 
Assim será quando realizar função que a conecta com outras duas 
formações: uma geológica (dunas) e outra biológica (mangue), como 
prevê a alínea f do art. 2º do Código Florestal:  
(...). 
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Código Florestal Comentado, p. 79-80. 
43

 É o que se denota a partir dos entendimentos dos técnicos acima citados, que, escrevendo à luz da 
legislação anterior, afirmam: “O termo ‘Restinga’ ora é entendido sob um conceito essencialmente 
geológico-geomorfológico, como é o caso da Resolução CONAMA nº 4/1985, ora é entendido como 
vegetação ou ecossistema, como no Decreto Federal nº 750/1993 e nas Resoluções CONAMA nº 
10/1993, nº 7/1996 e nº 261/1999. Por outro lado, nas legislações que tratam de Áreas de 
Preservação Permanente (APP), como o Código Florestal/1965 e a Resolução CONAMA nº 
303/2002, o termo é usado para tratar do ambiente geológico e, ao mesmo tempo, da vegetação 
associada a ele. Além disso, as definições utilizadas nessas legislações são imprecisas” (“Restinga”, 
p. 85). 



 

 

 

 

 

 

51 

Definida a parcela de “praia” da restinga, caberá identificar a 
existência ou não de “dunas” e/ou “mangues” nas cercanias. Caso 
positivo, estará instalada a APP ex lege em toda a área vegetada da 
restinga, sejam metros ou quilômetros. Se inexistentes duna e/ou 
mangue, então não haverá APP. 
(...) 
No caso de restinga essa vinculação já se deu “ex lege” (restinga + 
duna = APP na área “vegetada” de restinga), considerando 
exatamente a amplitude da língua de areia formada pela restinga44. 

 

Diante disso, segundo a concepção em tela, para a caracterização de 

APP torna-se necessária a presença de três elementos, a saber: (a) restinga 

geológica, (b) vegetação e (c) função ecológica de fixar duna ou estabilizar mangue. 

  A controvérsia chegou ao Superior Tribunal de Justiça em sede de 

recurso especial.  Entendeu a Corte, na oportunidade, que a proteção do Código 

Florestal então em vigor dizia respeito à vegetação e não ao solo.  É o que se infere 

da ementa do julgado: 

 

AMBIENTAL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – PRAIA 
MOLE - FLORIANÓPOLIS – VEGETAÇÃO DE RESTINGA – ART. 
2º, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO FLORESTAL – SÚMULA 7/STJ. 
1. Trata-se, originariamente, de ação civil pública ajuizada pelo 
Ministério Público Federal objetivando a preservação de área de 
vegetação de restinga, em virtude de degradação na localidade 
denominada Praia Mole, em Florianópolis. 
2. O art. 2º, alínea "f", do Código Florestal considera como área de 
preservação permanente a vegetação situada "nas restingas, como 
fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues". 
3. Hipótese em que a instância ordinária aplicou o mencionado 
dispositivo na sua literalidade, ao mencionar – várias vezes – que a 
área degradada caracteriza-se não só como "restinga", mas possui 
"vegetação fixadora de dunas", o que é obviamente suficiente para 
caracterizar a área como de "preservação permanente". 
4. Inexiste ofensa ao dispositivo de lei apontado pelos recorrentes 
que, em verdade, buscam alterar a conceituação fática da região 
objeto da medida protetiva do parquet, o que é incabível na presente 
via (Súmula 7/STJ). 
5. Recurso especial não provido45. 

 

                                                           
44

Código Florestal comentado, p. 81-2. 
45

 REsp. n. 945.898/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, in DJe de 24/8/10. Em outro julgado, a mesma 
Segunda Turma desproveu recurso especial intentado com visava a reformar acórdão que entender 
pela existência de “litisconsórcio passivo entre a União e o Município por leniência no dever de adotar 
medidas administrativas contra a edificação irregular de prédios em área non aedificandi, 
caracterizada por ser terreno de marinha, com vegetação de restinga, fixadora de dunas” (REsp. n. 
529.027/SC, Rel. Min. Humberto Martins, in DJe de 4/5/09). No aresto, contudo, não há qualquer 
menção ao tema, já que a discussão centrou-se toda na legitimidade passiva ad causam da União 
Federal. 
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  A seguinte passagem do relatório do acórdão permite constatar que a 

discussão centrou-se na polêmica que ora se aponta: “Em suma, os particulares 

defendem que ‘vegetação de restinga’ não se confunde com o acidente geográfico 

denominado de ‘restinga’”.   

  A opção da Corte, como dito, foi pela interpretação mais abrangente, a de 

que “o art. 2o, alínea ‘f’, do Código Florestal considera como área de preservação 

permanente a vegetação situada ‘nas restingas, como fixadoras de dunas ou 

estabilizadoras de mangues’”.  Logo, entendeu-se desnecessária a existência de 

restinga geológica para a caracterização de APP. Convém ressaltar, contudo, que na 

declaração de voto vencedor, da lavra do Min. Herman Benjamin, o alcance do tema 

foi ampliado ainda mais: após análise profunda sobre a matéria, o magistrado 

acabou concluindo que bastaria a existência de vegetação de restinga para 

“especificar o local como Área de Preservação Permanente, sendo irrelevante a 

existência ou não do acidente geográfico”. Após ter reafirmado a conclusão a que 

chegou a Turma, no sentido de que o dispositivo em questão “qualifica como Área 

de Preservação Permanente não o acidente topográfico, e sim a fisionomia botânica 

denominada Vegetação de Restinga”, o voto vai muito além da norma ao arrematar: 

“esteja ela onde estiver”. 

  Ocorre, porém, que a interpretação em tela acaba contrariando o que 

dispõe a lei – tanto a anterior quanto a atual.  Com efeito, ao que se tem notícia, 

jamais se cogitou de atribuir à vegetação de restinga pura e simples – que não 

esteja fixando dunas nem estabilizando mangues, portanto – a condição de área de 

preservação permanente.  Até porque, a esta conclusão não permite chegar a 

dicção da lei (art. 2o, f, do Código de 1965; art. 4o, VI, do Código de 2012). 

  Ora, vegetação de restinga não é APP.  É integrante do bioma Mata 

Atlântica, consoante dispõe expressamente o art. 2o, parágrafo único, da Lei n. 

11.428/06.  Logo, a simples existência da vegetação de restinga, sem a função de 

fixar dunas ou estabilizar mangues, jamais pode ser considerada, por si só, de 

preservação permanente.  Trata-se de outra categoria de espaço territorial 

ambientalmente protegido e seguirá o regime de proteção da Lei da Mata Atlântica, 

submetendo-se aos seus parâmetros regulatórios.  

  O voto vencedor, a certa altura, reconhece expressamente esta 

circunstância, verbis: 
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Finalmente, é bom lembrar que a Restinga é ecossistema integrante 
do Bioma Mata Atlântica e, por isso, submete-se, além de ao Código 
Florestal, à Lei 11.428/06 (Lei da Mata Atlântica), que, logo no seu 
art. 2o faz menção inequívoca e expressa a ‘vegetações de restinga’, 
e não a ‘acidente geográfico de restinga’ (como certamente 
prefeririam os recorrentes). 

 

  Tanto é que o voto invoca expressamente a Resolução CONAMA n. 

261/99, editada com vistas a aprovar os parâmetros básicos da análise dos estágios 

sucessionais de vegetação de restinga para o Estado de Santa Catarina (de onde a 

causa era originária).  Mata atlântica, portanto. Não APP. Todavia, acaba por 

misturar os dois conceitos, como se se tratasse de uma coisa só, o que, a toda 

evidência, não corresponde à realidade, conforme expressamente reconhecido nas 

passagens acima.  As conclusões a que chega não dão margem a dúvidas: 

 

Então, onde houver Vegetação de Restinga, com as características 
acima citadas, de Restinga se tratará, inclusive quando se situar nas 
planícies marinhas e rampas de dissipação. E onde houver 
Vegetação de Restinga com tais atributos, haverá Área de 
Preservação Permanente, e o desmatamento só será admissível em 
circunstâncias excepcionalíssimas, amparado em critério de utilidade 
pública e interesse social, conforme previsto no Código Florestal.  
(...). 
É irrelevante que o empreendimento se situe em ‘planície marinha’ 
ou ‘rampa de dissipação’, pois, se nesses acidentes geográficos 
houver Vegetação de Restinga (e normalmente há), de Restinga se 
trata, na forma dos arts. 2o e 3o do Código Florestal. 

 

  A confusão é clara.  O que se afirmou – e disso não se tem a menor 

dúvida – é que a vegetação de restinga, embora integrante do bioma Mata Atlântica, 

seria de preservação permanente, o que, por óbvio, não está correto. Isto porque 

não incidem na vegetação de restinga as regras do Código Florestal, como afirmado, 

mas sim as da Lei da Mata Atlântica.  Os regimes jurídicos são absolutamente 

distintos e distinta deve ser a consequência jurídica a ser atribuída à possibilidade 

de supressão – que, no caso de vegetação integrante do bioma Mata Atlântica, 

depende do estágio de regeneração, como se verá adiante46. 

                                                           
46

 Neste sentido, colhe-se de relevante julgado do TRF da 4
a
 Região: “A duas, a restinga, no local, 

não é a protegida pelo Código Florestal. Com efeito, é notório existir forte divergência entre os 
diversos ramos das ciências naturais acerca do conteúdo do conceito de restinga; porém, a solução 
jurídica é a trazida pela lei e esta, para fins de preservação no Código Florestal, restringe à vegetação 
fixadora de dunas, aliando, assim, os aspectos da flora (vegetação) com o geológico (dunas). (...) A 
partir da lei 11428/2006, as Restingas, por si sós, passaram a ser consideradas Mata Atlântica para 
efeitos de proteção, subsumindo-se ao novo regime legal, que possui diversas hipóteses de restrições 
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  Ora, a se adotar a tese contida no voto vencedor – que, como ficou claro, 

não foi aquela seguida pela maioria, que exigiu a presença de dunas para a 

caracterização de APP –, ter-se-ia a criação de um espaço protegido por decisão 

judicial e não amparado em lei, o que, por evidente, não é de se admitir. O que 

parece ter havido é uma tentativa de se dar uma interpretação mais ampla do que o 

que está estabelecido na norma legal.  O objetivo disto pode até ter sido dos mais 

nobres, como ressaltou o autor do voto, ao afirmar que a restinga é o “mais 

ameaçado ecossistema integrante da Mata Atlântica, ela mesma, repito, o mais 

ameaçado bioma do Brasil, pois não restam mais que 6 ou 8% da sua cobertura 

original”.  Contudo, por mais importante que seja o bioma, a proteção a ele 

dispensada foi feita na forma como os legisladores entenderam adequada – no caso, 

após mais de 15 anos de debates.  Assim, talvez até fosse desejável uma maior 

tutela da vegetação de restinga e do bioma Mata Atlântica como um tudo.  Mas esta 

proteção tem de ser feita na forma da lei, consoante estabelece o próprio 

mandamento constitucional que regula o tema (art. 225, § 4o), não podendo ser 

ampliada pela simples vontade e intenção do juiz, por melhor que ela seja. Aliás, 

como bem já salientou a mesma Segunda Turma do STJ: 

 

No Brasil, ao contrário de outros países, o juiz não cria obrigações de 
proteção do meio ambiente. Elas jorram da lei, após terem passado 
pelo crivo do Poder Legislativo. Daí não precisarmos de juízes 
ativistas, pois o ativismo é da lei e do texto constitucional. Felizmente 
nosso Judiciário não é assombrado por um oceano de lacunas ou um 
festival de meias-palavras legislativas. Se lacuna existe, não é por 
falta de lei, nem mesmo por defeito na lei; é por ausência ou 
deficiência de implementação administrativa e judicial dos 
inequívocos deveres ambientais estabelecidos pelo legislador47. 

 

  Logo, ao contrário do que acabou assentado no voto vencedor do 

acórdão ora analisado, o juiz, ainda que com as melhores intenções, não pode criar 

uma obrigação que não consta em lei48. 

                                                                                                                                                                                     

e exceções, conforme o tipo de zona (urbana ou não) e estágio da mata” (Apelação/Reexame 
Necessário n. 2008.72.08.001493-2/SC, Rel. Juiz Federal Roger Raupp Rios, in D.E. de 4/2/10). 
47

 REsp. n. 650.728-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, in DJe de 2/12/09. 
48

 A discussão em tela possui extrema relevância na medida em que, por se tratar de um precedente 
da mais alta Corte de Justiça do país, pode vir a influenciar decisões inferiores. Vale, aqui, a 
advertência de Berriat Saint-Prix, citado por Olbrechts-Tyteca: “Um precedente judiciário exerce uma 
influência inevitável, conquanto deplorável, sobre o juiz de uma causa... os autores devem manter sua 
independência e buscar a verdade através da lógica” (Teoria da argumentação, p. 349). Também 
assim: “O inseguro juiz, mormente, procura seguir a estrutura jurisprudencial daquele que o antecede, 
deixada pelos substituídos ou mais antigos, assim como os vivos pensam nos mortos, ou o tribunal 
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  Feitas essas considerações, é necessário verificar como fica a situação 

com o novo Código Florestal. Dois fatos contribuem para se concluir que o que 

estaria de fato sendo protegido seria a vegetação de restinga, ambos de caráter 

terminológico. Trata-se da supressão da referência a vegetação no caput e à 

substituição do antigo “nas” para o atual “as”. Assim, poder-se-ia entender que 

seriam APPs as vegetações de restingas como fixadoras de dunas ou 

estabilizadoras de mangues. 

  Entretanto, outros fatores também contribuem para a adoção do 

entendimento contrário, qual seja, o de que a caracterização de uma área como de 

preservação permanente dependeria da existência, além da vegetação e das dunas 

ou mangues, da restinga geológica. O primeiro é a ausência de menção ao termo 

vegetação de restinga, que deixaria claro que o objeto de proteção seria este e não 

o solo. O segundo reside no conceito legal acolhido pelo Código em seu art. 3o, XVI, 

cujo teor é o seguinte: 

 

Depósito arenoso paralelo à linha da costa, de forma geralmente 
alongada, produzido por processos de sedimentação, onde se 
encontram diferentes comunidades que recebem influência marinha, 
com cobertura vegetal em mosaico, encontrada em praias, cordões 
arenosos, dunas e depressões, apresentando, de acordo com o 
estágio sucessional, estrato herbáceo, arbustivo e arbóreo, este 
último mais interiorizado. 

 

  Ora, sem sermos especialista na área técnica parece-nos que o conceito 

em questão se refere expressamente à restinga geológica.  A menção a um 

“depósito arenoso” leva a isto. O fato de o dispositivo, em sua segunda parte, referir-

se à cobertura vegetal parece querer dizer que sobre este solo deve se encontrar 

vegetação, esta que pode ser encontrada em praias, cordões arenosos, dunas e 

depressões e que apresenta diferentes estratos, conforme o estágio sucessional.   

  Logo, o conceito legal de restinga constante do novo Código Florestal 

reforça o entendimento de que a caracterização de uma APP pelo inciso VI do art. 

                                                                                                                                                                                     

superior representa para o órgão jurisdicional inferior, tudo em respeito ao precedente, o que implica 
no aniquilamento de si mesmo, na renúncia, abnegação e humildade diante do que já vem afirmado. 
Há completa renúncia a toda inovação e originalidade, em privilégio ao passado e à ordem, por vezes 
imperfeita, mas estável, do conhecido discutível sobre o imprevisto benéfico, em homenagem à lógica 
da continuidade, da despreocupação e das necessidades de cada época. É a perpetuação de um 
mundo distante, onde conhecer ‘de cor’ os precedentes constitui uma marca de excelência” (CARLIN, 
Volnei Ivo. Deontologia jurídica, p. 77-8).  
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4odepende da presença de restinga geológica e vegetação fixadora de dunas ou 

estabilizadora de mangues. Além disso, quando o Código estabelece que a 

vegetação nativa protetora de restingas somente pode ser suprimida em caso de 

utilidade pública (art. 8o, § 1o) parece também significar que está tratando mesmo da 

restinga geológica.  De fato, não faria sentido que a norma estivesse se referindo à 

vegetação nativa que protegesse a vegetação de restinga.  Logo, ao que tudo indica, 

é da vegetação existente sobre a restinga geológica que o dispositivo trata.  

  De todo modo, a questão continua em aberto e, por ter sido objeto de 

disciplina normativa recente, ainda está a aguardar a forma como a doutrina e a 

jurisprudência irão enfrentá-la.  De todo modo, fica o registro da grande perda de 

oportunidade de se tentar esclarecer qual o alcance que o Código Florestal 

pretendeu dar à proteção das restingas, o que poderia ter sido feito com uma 

redação mais precisa e objetiva ao inciso VI do art. 4o.  

  De outro lado, em inovação digna de nota e de aplausos, o novo Código 

estabeleceu como sendo de preservação permanente “os manguezais, em toda a 

sua extensão” (art. 4o, inciso VII)49, como tal entendido o 

 

ecossistema litorâneo que ocorre em terrenos baixos, sujeitos à ação 
das marés, formado por vasas lodosas recentes ou arenosas, às 
quais se associa, predominantemente, a vegetação natural 
conhecida como mangue, com influência fluviomarinha, típica de 
solos limosos de regiões estuarinas e com dispersão descontínua ao 
longo da costa brasileira, entre os Estados do Amapá e de Santa 
Catarina (art. 3o, XIII, da mesma lei). 

 

  De fato, no regime anterior, os manguezais não eram incluídos no rol das 

APPs, mas apenas a vegetação situada nas restingas estabilizadoras de mangues. 

Agora, o ecossistema em questão passa a gozar de proteção pelo Código Florestal. 

É bem verdade que a Resolução CONAMA n. 303/02 tentava fazê-lo em seu art. 3o, 

X.  Aliás, perceba-se que o conceito acima transcrito é nitidamente inspirado no do 

art. 2o, IX, daquela norma.  Mas, ante o princípio da legalidade, não havia como 

considerar válida a norma, tendo em vista o que dispunha a lei que ela visava a 

regulamentar.  

                                                           
49

 “Os manguezais, constituindo ecossistema de singular riqueza, imprescindíveis para o 
desenvolvimento de inúmeras espécies e manutenção do equilíbrio ecológico, fundamentais por 
significarem um mecanismo natural de controle da poluição, merecem especial atenção. Preservá-los 
é garantir a subsistência da fauna e da flora típicas e da própria espécie humana” (SIQUEIRA FILHO, 
Élio Wanderley. Mangues, p. 73).  
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  Nada obstante, contundente acórdão do STJ proferido antes do advento 

da Lei n. 12.651 alçava os manguezais à condição de APP, consoante se pode 

inferir de parte de sua ementa, no particular: 

 

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. NATUREZA JURÍDICA DOS 
MANGUEZAIS E MARISMAS. TERRENOS DE MARINHA. ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATERRO ILEGAL DE LIXO. 
DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. 
OBRIGAÇÃO PROPTER REM. NEXO DE CAUSALIDADE. 
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PAPEL DO JUIZ NA 
IMPLEMENTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. ATIVISMO 
JUDICIAL. MUDANÇAS CLIMÁTICAS. DESAFETAÇÃO OU 
DESCLASSIFICAÇÃO JURÍDICA TÁCITA. SÚMULA 282/STF. 
VIOLAÇÃO DO ART. 397 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ART. 14, 
§ 1°, DA LEI 6.938/1981.  
(...) 2. Por séculos prevaleceu entre nós a concepção cultural 
distorcida que enxergava nos manguezais lato sensu (= manguezais 
stricto sensu e marismas) o modelo consumado do feio, do fétido e 
do insalubre, uma modalidade de patinho-feio dos ecossistemas ou 
antítese do Jardim do Éden.  
3. Ecossistema-transição entre o ambiente marinho, fluvial e 
terrestre, os manguezais foram menosprezados, popular e 
juridicamente, e por isso mesmo considerados terra improdutiva e de 
ninguém, associados à procriação de mosquitos transmissores de 
doenças graves, como a malária e a febre amarela. Um ambiente 
desprezível, tanto que ocupado pela população mais humilde, na 
forma de palafitas, e sinônimo de pobreza, sujeira e párias sociais 
(como zonas de prostituição e outras atividades ilícitas).  
4. Dar cabo dos manguezais, sobretudo os urbanos em época de 
epidemias, era favor prestado pelos particulares e dever do Estado, 
percepção incorporada tanto no sentimento do povo como em leis 
sanitárias promulgadas nos vários níveis de governo.  
5. Benfeitor-modernizador, o adversário do manguezal era 
incentivado pela Administração e contava com a leniência do 
Judiciário, pois ninguém haveria de obstaculizar a ação de quem era 
socialmente abraçado como exemplo do empreendedor a serviço da 
urbanização civilizadora e do saneamento purificador do corpo e do 
espírito.  
6. Destruir manguezal impunha-se como recuperação e cura de uma 
anomalia da Natureza, convertendo a aberração natural – pela 
humanização, saneamento e expurgo de suas características 
ecológicas – no Jardim do Éden de que nunca fizera parte.  
(...). 
9. É dever de todos, proprietários ou não, zelar pela preservação dos 
manguezais, necessidade cada vez maior, sobretudo em época de 
mudanças climáticas e aumento do nível do mar. Destruí-los para 
uso econômico direto, sob o permanente incentivo do lucro fácil e de 
benefícios de curto prazo, drená-los ou aterrá-los para a especulação 
imobiliária ou exploração do solo, ou transformá-los em depósito de 
lixo caracterizam ofensa grave ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado e ao bem-estar da coletividade, comportamento que deve 
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ser pronta e energicamente coibido e apenado pela Administração e 
pelo Judiciário50.  

 

Como se vê, mesmo antes do advento do novo Código o STJ já havia 

considerado os manguezais como áreas de preservação permanente, embora a lei 

assim não o estabelecesse, à época. De outro lado, é importante salientar que os 

manguezais nem sempre formam terrenos de marinha.  Esta assertiva, conquanto 

frequente, não está baseada na legislação que rege a matéria, qual seja, o art. 2º do 

Decreto-Lei n. 9.760/46, cujo teor é o seguinte: 

 

São terrenos de marinha, em uma profundidade de 33 metros, 
medidos horizontalmente para a parte da terra, da posição da linha 
preamar-médio de 1831: 
a) Os situados no continente, na costa marítima e nas margens dos 
rios e lagoas, até onde faça sentir a influência das marés; 
b) Os que contornam as ilhas situadas em zonas onde se faça sentir 
a influência das marés; 
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, a influência das marés 
é caracterizada pela oscilação periódica de 5 centímetros pelo 
mesmo nível das águas, que ocorra em qualquer época do ano. 

 

 A norma é clara ao se referir às margens dos rios e lagoas com influência 

de marés, nada dizendo a respeito dos manguezais. Neste sentido, ao conceituar 

terrenos de marinha, justamente à luz do dispositivo em questão, Celso Antônio 

Bandeira de Mello explicita: 

 

São faixas de terra fronteiras ao mar numa largura de 33 m contados 
da linha do preamar médio de 1831 para o interior do continente, 
bem como as que se encontram às margens dos rios e lagoas 
que sofram influência das marés, até onde esta se faça sentir, e mais 
as que contornam ilhas situadas em zonas sujeitas a esta mesma 
influência. Considera-se influência das marés a oscilação periódica 
do nível médio das águas igual ou superior a 5 cm (art. 2º e 
parágrafo único do Decreto-lei n. 9.760, de 5.9.46)51. 

 

                                                           
50

 REsp. n. 650.728/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, in DJe de 2/12/09. O acórdão recebeu 
comentário e aplauso de Mariana de Almeida Passos de Freitas e Vladimir Passos de Freitas, a 
saber: “A decisão trouxe evidentes consequências para o Direito Ambiental. Uma delas certamente foi 
um tratamento mais consentâneo com a relevância do ecossistema de mangues, com o fim do 
preconceito a ele atribuído e maior destaque para a sua importância ambiental, como área de 
preservação permanente. Evidencia, ademais, suas características biológicas e demonstra como, 
mesmo com pouca base legislativa acerca do assunto, uma boa decisão pode ser proferida” 
(Tratamento jurídico de manguezais e responsabilidade civil objetiva, p. 282). Felizmente, hoje não já 
se está mais diante de falta de previsão legal para a proteção dos mangues, que, diferentemente do 
que ocorria antes do advento da Lei n. 12.651/12, não era considerado APP. 
51

Curso de Direito Administrativo, p. 905-6. 
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 Como se vê, nenhuma referência é feita a manguezal. Daí Diógenes 

Gasparini afirmar que  

 

os terrenos de marinha são diferentes dos de mangue, que são 
terras alagadiças onde se desenvolvem árvores conhecidas por 
mangue, origem da designação desses terrenos. As marinhas são 
terras secas, enquanto as de mangue, não. As marinhas têm largura 
ou profundidade certa e determinada por lei; já os mangues não52. 

 

 Em estudo específico sobre o ecossistema em questão, Leonardo 

Zagonel Serafini assinala: 

 

Por si só tanto o conceito de manguezais como o de terrenos de 
marinha não permitem qualquer conclusão no sentido de que um 
está contido no outro. Ou seja, os terrenos de marinha são 
determinados pela ocorrência do preamar médio de 1831, o que não 
ocorre com os manguezais, que dependem de características 
ecológicas locais específicas (águas salobras ou salinas e locais com 
baixa energia, dentre outras) para ocorrerem e não de delimitações 
legais impostas pelo homem. Podem existir manguezais dentro de 
terrenos de marinha, mas essa não é a regra, sendo apenas uma 
coincidência. 
RUFINO (1981, p. 61) faz menção expressa à confusão legislativa 
existente: “e se essas leis sobre terrenos de marinha, cujo objetivo 
não constitua a regulamentação jurídica dos mangues, só 
acessoriamente os haviam mencionado, tal não importava em 
submetê-los ao mesmo regime jurídico, quando já tivessem os 
mangues a sua normatividade expressa em outros diplomas legais, 
ou se o próprio sistema jurídico respeitasse esta equiparação.” 
Assim, resta evidente que o ecossistema manguezal constitui terreno 
de domínio hídrico público, da União ou dos Estados, dependendo da 
dominialidade do corpo hídrico (rio, córrego, mar, baía etc.) no qual 
está o manguezal localizado. Não se trata, por tanto, de terreno de 
marinha53. 

 

 Logo, manguezais nada têm a ver com terrenos de marinha. Daí o acerto 

da conclusão do acórdão do STJ acima citado, no particular, ao deixar estabelecido: 

 

Na forma do art. 225, caput, da Constituição de 1988, o manguezal é 
bem de uso comum do povo, marcado pela imprescritibilidade e 
inalienabilidade. Logo, o resultado de aterramento, drenagem e 

                                                           
52

Direito Administrativo, p. 942. 
53

Manguezais, seu regime jurídico e sua proteção socioambiental, p. 125. Em sentido contrário: “Por 
suas características, esta espécie de vegetação se desenvolve na região litorânea, à beira mar ou 
nas margens de rios e cursos d’água que sofrem influência das marés, situando-se, pois, em áreas 
que se enquadram no conceito legal de terrenos de marinha. Integram, pois, o patrimônio da União” 
(SIQUEIRA, FILHO, Élio Wanderley. Mangues, p. 52).  Sobre o bem ambiental ser difuso e não 
público, v. o que dissemos no item n. 2, supra. 
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degradação ilegais de manguezal não se equipara ao instituto do 
acrescido a terreno de marinha, previsto no art. 20, inciso VII, do 
texto constitucional54. 

  

  O inciso VIII do art. 4o, na esteira do antigo art. 2o, “g”, manteve como 

APPs “as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em 

faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais”.  

  Já no inciso IX houve mudança significativa em relação aos antigos topos 

de morros, montes e montanhas (art. 2o, “d”, da Lei n. 4.771/65).  Reza agora o 

Código Florestal, no particular: 

 

no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 
(cem) metros e inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a 
partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima 
da elevação sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano 
horizontal determinado por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos 
relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação. 

 

  Em certa medida, foi trazido para a lei o parâmetro antes estabelecido na 

Resolução CONAMA n. 303/02 (art. 3o, V).   

  Finalmente, repetindo ipsis litteris o conteúdo da regra anterior 

correspondente (Lei n. 4.771/65, art. 2o, h), o atual inciso X do art. 4o estabelece 

como APP “as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer 

que seja a vegetação”.  

  A nova lei também não descurou das chamadas APPs por força de ato do 

Poder Público, também já existentes no regime anterior (art. 3o da Lei n. 4.771/65). 

Agora previstas no art. 6o do Código, as hipóteses foram um pouco ampliadas, 

abarcando as áreas cobertas com florestas ou outras formas de vegetação que se 

destinem a, cumulativa ou isoladamente: a) conter a erosão do solo e minimizar os 

riscos de enchentes e deslizamentos de terra e de rocha (I); b) proteger as restingas 

ou veredas (II); c) proteger várzeas (III); d) abrigar exemplares da fauna ou da flora 

ameaçados de extinção (IV); e) proteger sítios de excepcional beleza ou de valor 

científico, cultural ou histórico (V); f) criar faixas de proteção ao longo de rodovias e 

ferrovias (VI); g) garantir condições de bem-estar público (VII); h) auxiliar a defesa do 

território nacional, a critério das autoridades militares (VIII); i) proteger áreas úmidas, 

principalmente as de importância nacional (IX, incluído pela MP n. 571/12). 

                                                           
54

 REsp. n. 650.728/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, in DJe de 2/12/09. 
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  Diferentemente do que ocorria no regime do Código anterior, a atual Lei n. 

12.651/12 disciplinou, de modo mais preciso, as obrigações do proprietário de área 

que contenha vegetação de preservação permanente. Trata-se do disposto no art. 7o 

da nova lei, que estatui: 

 

Art. 7o  A vegetação situada em Área de Preservação Permanente 
deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante 
a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou 
privado. 
§ 1o  Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de 
Preservação Permanente, o proprietário da área, possuidor ou 
ocupante a qualquer título é obrigado a promover a recomposição da 
vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei. 
§ 2o  A obrigação prevista no § 1o tem natureza real e é transmitida 
ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel 
rural. 
§ 3o  No caso de supressão não autorizada de vegetação realizada 
após 22 de julho de 2008, é vedada a concessão de novas 
autorizações de supressão de vegetação enquanto não cumpridas as 
obrigações previstas no § 1o. 

 

  O dispositivo é digno de nota por consagrar, em sede legislativa, as 

consequências jurídicas da existência de uma APP, adotando os parâmetros que 

foram, ao longo dos quase 50 anos de vigência do antigo Código Florestal, 

estabelecidos pela doutrina e pela jurisprudência em relação à matéria.  

  É o que se dá em relação ao dever de manutenção da vegetação 

protegida, obrigação de recuperar e transmissão ao sucessor (caput e §§ 1o e 2o, 

respectivamente).  Já a vedação a novas concessões de autorização para supressão 

(§ 3o) é algo novo, fruto da adoção de um novo regime, relativo às áreas 

consolidadas.  

  A exemplo do que se dava no regime anterior (art. 4o da Lei n. 4.771/65), 

o novo Código previu a possibilidade de supressão de vegetação de preservação 

permanente (art. 8o).  A diferença é que agora todas as hipóteses anteriormente já 

previstas (utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental) encontram-

se previstas no mesmo dispositivo (caput do art. 8º) e se submetem ao mesmo 

regime – antes, as de baixo impacto não se submetiam às mesmas exigências das 

demais.  

  A definição e a descrição dos casos que encerram utilidade pública, 

interesse social e baixo impacto ambiental para fins de supressão de vegetação 
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nativa em APP encontram-se previstas no art. 3o, incisos VIII, IX e X, 

respectivamente. 

  Em relação à primeira, além das já anteriormente previstas “atividades de 

segurança nacional e proteção sanitária” (alínea “a”), ampliou-se o escopo das obras 

de infraestrutura, que agora podem se destinar às concessões e aos serviços 

públicos de transporte, sistema viário, inclusive para fins de parcelamento do solo 

urbano, saneamento, gestão de resíduos, energia, telecomunicações, radiodifusão, 

instalações destinadas a competições esportivas e mineração, exceto extração de 

areia, argila, saibro e cascalho (alínea “b”).  Acresceram-se, ainda, as atividades e 

obras de defesa civil (“c”) e aquelas que proporcionem melhorias na proteção das 

funções ambientais das APPs (“d”).  

  Destaque se dê para a competência residual atribuída ao Presidente da 

República pela alínea “e” para definir, através de ato próprio, “outras atividades 

similares devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento administrativo 

próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento 

proposto”.  Lembre-se que, no regime antigo, a competência para a definição da 

utilidade pública era do órgão ambiental competente55. O mesmo se diga em relação 

às hipóteses de interesse social, que também passaram a contemplar a 

possibilidade do reconhecimento por ato do Chefe do Poder Executivo Federal 

(alínea “g” do inciso XI). Além disso, as principais inovações no tema devem-se à 

inclusão, entre as hipóteses, das seguintes: implantação de infraestrutura pública 

destinada a esporte, lazer e atividades educacionais e culturais ao ar livre em áreas 

urbanas e rurais consolidadas (“c”); c) regularização fundiária de assentamentos 

humanos ocupados por população de baixa renda em áreas urbanas consolidadas, 

na forma da Lei n. 11.977/09 (“Minha casa, minha vida”) (“d”); implantação de 

instalações necessárias à captação e condução de água e efluentes tratados (“e”); 

pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho (“f”).  

  A novidade, como dito, foi a inclusão das hipóteses de atividades 

eventuais ou de baixo impacto ambiental, antes não previstas expressamente, mas 

apenas referidas no § 3o do art. 4o da Lei n. 4.771/65. São listadas nada menos do 

que 10 situações em que é possível autorizar a supressão de vegetação de 

                                                           
55

 Na prática, contudo, não era raro que o chefe do Poder Executivo Estadual editasse decreto de 
utilidade pública para o empreendimento, o que, de regra, acabava fundamentando a decisão do 
órgão ambiental de conceder a autorização para a supressão de vegetação de preservação 
permanente. 
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preservação permanente em tais casos (alíneas a a j). Destaquem-se, porque não 

previstas anteriormente em qualquer diploma, as hipóteses de “exploração 

agroflorestal e manejo florestal sustentável, comunitário familiar, incluindo a extração 

de produtos florestais não madeireiros”, com a condição de que não descaracterizem 

a cobertura vegetal nativa nem prejudiquem a função ambiental da área (j). Além 

delas, outras que venham a ser reconhecidas como eventuais e de baixo impacto 

ambiental pelo CONAMA ou pelos Conselhos Estaduais de meio Ambiente (alínea 

“k”).  Ainda, é permitido o acesso de pessoas e animais às APPs para a realização 

de atividades de baixo impacto ambiental, além da obtenção de água (art. 9o) – o 

que, além de evidente e por isso desnecessário, chega a ser curioso em relação aos 

animais. 

  Consoante já referido, a vegetação nativa protetora de nascentes, dunas 

e restingas somente pode ser autorizada em caso de utilidade pública (art. 8o, § 1o). 

Além disso, a vegetação nativa em APP situada nas restingas estabilizadoras de 

mangues e nos manguezais pode ser objeto de autorização excepcional para 

supressão ou intervenção em locais onde a função ecológica daquele ecossistema 

esteja comprometida, para fins de execução de obras habitacionais e de 

urbanização, inseridas em projetos de regularização fundiária de interesse social em 

áreas urbanas consolidadas ocupadas por população de baixa renda (§ 2o). 

  Já as atividades de segurança nacional e as obras de interesse da defesa 

civil urgentes destinadas à prevenção e à mitigação de acidentes em áreas urbanas 

podem ser realizadas independentemente de autorização do órgão ambiental 

competente (§ 3o). Inexiste direito à regularização de futuras intervenções ou 

supressões de vegetação nativa além daquelas previstas no Código (§ 4o). 

  Um simples cotejo do atual sistema com o disposto na Resolução 

CONAMA n. 369/09 permite constatar que o legislador de 2012 incorporou ao texto 

legal inúmeras disposições antes previstas naquele ato administrativo normativo 

inferior.  Embora a resolução em apreço estivesse calcada no Código de 1965, que 

autorizava o CONAMA a estabelecer outras obras, planos, atividades ou projetos de 

utilidade pública ou interesse social, bem como definir as hipóteses de baixo impacto 

ambiental, o fato é que o tratamento de uma matéria desta envergadura fora do 

âmbito legislativo trazia bastante desconforto ao intérprete.  Agora, qualquer espécie 

de controvérsia está definitivamente sepultada, na medida em que o tema se 

encontra expressamente previsto no novo Código. 
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  À vista disto, todas as normas da referida resolução encontram-se 

revogadas pelo advento da nova lei.  As que foram incorporadas passaram a ser lei.  

As que não o foram estão revogadas pelos critérios cronológico e hierárquico, além 

da ofensa ao princípio da legalidade.  

 

3.2 Reserva legal 

 

 Desde o seu surgimento no ordenamento jurídico brasileiro, a reserva 

legal foi objeto de sucessivas alterações em seu regime jurídico e em sua 

conformação, até chegar ao formato que o instituto possui hoje, regulado que é pelo 

novo Código Florestal – Lei n. 12.651/12, que assim o conceitua: 

 

Área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, 
delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso 
econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel 
rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos 
ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como 
o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa (art. 3o, III). 

 

 De modo bastante semelhante ao que estabelecia o código anterior, o 

novo estatuto previu, no referido art. 12, caput, que os imóveis rurais devem manter 

uma cobertura de vegetação nativa sem prejuízo da aplicação das normas sobre 

APPs, nos seguintes percentuais mínimos: na Amazônia Legal (inciso I), 80% em 

imóveis situados nas florestas (alínea “a”), 35% naqueles situados em áreas de 

cerrado (“b)” e 20% nos imóveis situados em campos gerais (“c”) e, nas demais 

regiões do país (inciso II), 20%.  

Em relação aos imóveis situados na Amazônia, o § 2o desse artigo 

estabelece que o percentual deverá ser definido considerando separadamente cada 

um dos índices. 

O § 4o prevê a possibilidade de o Poder Público reduzir a reserva legal 

dos imóveis situados na Amazônia legal para até 50% da área ocupada por 

unidades de conservação e terras indígenas homologadas. 

O mesmo se diga em relação aos Estados-membros que possuam 

zoneamento ecológico-econômico aprovado e mais de 65% do seu território 

ocupado por unidades de conservação e terras indígenas homologadas (§ 5o). 
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Além disso, segundo o art. 13, o Poder Público Federal poderá, quando 

assim indicado pelo ZEE estadual: a) reduzir em até 50% os percentuais da reserva 

legal, apenas para fins de regularização, mediante recomposição, regeneração ou 

compensação da mesma, de imóveis situados em área rural consolidada, em 

florestas na Amazônia Legal, excluídas as áreas prioritárias para conservação da 

biodiversidade e recursos hídricos (I), admitindo-se, neste caso, aos proprietários 

que tiverem área conservada em montante superior, a instituir servidão ambiental 

sobre o excedente (§ 1o); b) ampliar as áreas de reserva legal em até 50%, com 

vistas a cumprir metas nacionais de proteção à biodiversidade ou redução da 

emissão de gases do efeito estufa (II).  Os Estados que não tiverem ZEEs deverão 

elaborá-lo e aprová-lo em até cinco anos da data da publicação da lei. 

Preocupado com a possível tentativa de alguns proprietários rurais de 

tentar evitar a incidência da norma, o novo Código Florestal estabeleceu que, em 

caso de fracionamento do imóvel rural, seja qual for o título (inclusive assentamentos 

para fins de reforma agrária), a reserva legal deve ser computada de acordo com a 

área do imóvel antes do fracionamento (§ 1o do art. 12). 

Não estão sujeitos à constituição da reserva legal: a) os empreendimentos 

de abastecimento público de água e tratamento de esgoto (art. 12, § 6o); b) as áreas 

adquiridas ou desapropriadas para exploração de potencial de energia hidráulica, 

onde funcionem empreendimentos de energia elétrica, subestações ou em que 

sejam instaladas linhas de transmissão e de distribuição de energia elétrica (art. 12, 

§ 7o); c) as áreas adquiridas ou desapropriadas com o objetivo de implantar ou 

ampliar a capacidade de rodovias e ferrovias (art. 12, § 8o). 

No art. 14, o novo Código, a exemplo do anterior (art. 16, § 4o), fornece 

parâmetros para a localização da reserva legal no imóvel rural, quais sejam: a) o 

plano da bacia hidrográfica (inciso I); b) o ZEE (II); c) a formação de corredores 

ecológicos com outra reserva legal, APP, unidade de conservação ou outro espaço 

territorial ambientalmente protegido (III); d) áreas de maior fragilidade ambiental (IV). 

Após a inclusão do imóvel no Cadastro Ambiental Rural – CAR, a que se 

referem os arts. 29 e 30 da lei, o órgão estadual ambiental ou outro por ele habilitado 

deverá aprovar a localização da reserva legal (§ 1o). Uma vez protocolada a 

documentação exigida, não poderá o proprietário ou possuidor sofrer qualquer 

sanção administrativa (§ 2o, na redação dada pela MP n. 571/12). 
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No novo regime, a exemplo do que já ocorria no anterior, é admitido, em 

casos excepcionais, o cômputo das APPs no cálculo do percentual da reserva legal 

(art. 15, caput), sendo que, exatamente como já ocorria anteriormente (Lei n. 

4.771/65, art. 16, § 7o), o regime das APPs não se altera na hipótese (§ 1o do art. 

15). A diferença é que agora esta circunstância não decorre do percentual a que se 

chega pela existência das duas espécies de espaços protegidos, como ocorria no 

Código anterior (art. 16, § 8o, da Lei n. 4.771/65), sujeitando-se, apenas, às 

seguintes condições (art. 15): a) o benefício não implique a conversão de novas 

áreas para o uso alternativo do solo (inciso I); b) a área a ser computada esteja 

conservada ou em processo de recuperação, devidamente comprovado pelo 

proprietário junto ao órgão ambiental estadual competente (inciso II); c) tenha havido 

requerimento de inclusão do imóvel no CAR (inciso III). 

Além disso, o cômputo aplica-se a todas as modalidades de cumprimento 

da reserva legal (regeneração, recomposição e compensação), nos termos do que 

dispõe o art. 15, § 3o, com a redação dada pela MP n. 571/12. Caso o percentual da 

reserva legal conservada e inscrita no CAR ultrapasse o mínimo exigível, o 

excedente pode ser utilizado para fins de constituição de servidão ambiental, Cota 

de Reserva Ambiental (a que alude o art. 44 do Código) e outros instrumentos 

análogos (§ 2o). 

Já o art. 16, reproduzindo a norma do antigo art. 16, § 11, da Lei n. 

4.771/65, prevê a possibilidade de instituição da reserva legal em regime de 

condomínio ou coletivamente entre propriedades rurais, sempre respeitados os 

percentuais a que alude o art. 12 em relação a cada imóvel, exigindo-se a aprovação 

do órgão competente do SISNAMA, permitido, ainda, o agrupamento em regime de 

condomínio entre os adquirentes (parágrafo único). 

De maneira mais clara do que o que constava do regime anterior, o novo 

Código estabelece que a reserva legal deve ser conservada com cobertura vegetal 

nativa (art. 17, caput).  Contudo, a exemplo do que se dava antes (art. 16, § 2o), é 

permitida a exploração econômica mediante manejo sustentável, devidamente 

aprovado pelo órgão ambiental competente (§ 1o), este que deverá estabelecer 

procedimentos simplificados de elaboração, análise e aprovação de tais planos de 

manejo (§ 2o).  Em tais casos, deverão ser adotadas práticas de exploração seletiva 

nas modalidades de manejo sustentável sem propósito comercial para consumo na 

propriedade e manejo sustentável para exploração florestal com propósito comercial 
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(art. 20), sendo que este último depende de autorização do órgão competente, ante 

a observância das diretrizes constantes do art. 22, e aquele não, embora seja 

necessário declarar previamente ao referido órgão a motivação da exploração e  o 

volume a ser explorado, que não pode ser superior a 20 m³ anuais (art. 23). 

Essas regras são também aplicáveis ao manejo florestal realizado fora 

das áreas de reserva legal (art. 24). 

Ainda, é livre a coleta de produtos florestais não madeireiros, como frutos, 

cipós, folhas e sementes (20), observando-se os períodos de coleta e volumes 

fixados em regulamentos específicos (inciso I) a época de maturação dos frutos e 

sementes (II), e as técnicas que não coloquem em risco a sobrevivência de 

indivíduos e da própria espécie coletada (III). 

O § 3o do art. 17 torna obrigatória a imediata suspensão das atividades 

realizadas em áreas de reserva legal desmatada irregularmente após 22/7/08, e o § 

4o, por sua vez, determina o início do processo de recomposição da reserva legal em 

até dois anos a partir da publicação da lei, concluindo-se nos prazos impostos pelo 

Programa de Regularização Ambiental de que trata o art. 59. 

Ao contrário do que ocorria no regime anterior, não mais subsiste a 

exigência de averbação da reserva legal junto à matrícula do imóvel (art. 16, § 8o, da 

Lei n. 4.771/65).  Aliás, ela passou a ser expressamente dispensada pelo art. 18 (§ 

4o)56. Agora, o registro da reserva legal se dará no órgão ambiental competente, 

mediante inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR de que trata o art. 29 da lei, 

permanecendo válidas as vedações de alteração da destinação nas hipóteses de 

transmissão ou desmembramento, excetuadas as hipóteses expressamente 

previstas, tudo conforme dita o art. 18, caput, do novo Código Florestal. 

 A inscrição no CAR será feita através da apresentação de planta e 

memorial descritivo, contendo a indicação das coordenadas geográficas (§ 1o). 

 Para imóveis em que o título seja de posse, o art. 18, § 2o, manteve a 

imposição de que seja celebrado termo de compromisso com eficácia de título 

executivo extrajudicial (antes, § 9o do art. 16 falava em TAC) com o órgão ambiental 

                                                           
56

 Deste modo, perdem relevância, no atual sistema, as decisões judiciais que impunham se 
realizasse a averbação da reserva legal como condicionante a qualquer outro registro, nas hipóteses 
de transmissão, desmembramento ou retificação de área de imóvel rural. Neste sentido: REsp n. 
831.212, Rel. Min. Nancy Andrighi, in DJe de 22/9/09. REsp. n. 1.221.867/MG, Rel. Min. Herman 
Benjamin, julgado em 15/5/12; acórdão pendente de publicação. 
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competente, o qual deve conter, no mínimo, a indicação da localização da reserva 

legal e as obrigações assumidas pelo possuidor de acordo com o previsto na lei. 

 A exemplo do que fez em relação às APPs, o novo Código previu uma 

seção para tratar das chamadas “áreas consolidadas em áreas de reserva legal”. 

Consoante já referido, as áreas rurais consolidadas são conceituadas pelo art. 3o, IV, 

da Lei n. 12.651 como aquelas em que os imóveis rurais sofreram ocupações 

antrópicas anteriores a 22/7/08, por meio de edificações, benfeitorias ou atividades 

agrossilvipastoris. Segundo dita o art. 66, o proprietário ou possuidor de um imóvel 

rural que na referida data detivesse área de reserva legal inferior ao que estabelece 

o art. 12 poderá regularizar sua situação, independentemente de aderir ao Programa 

de Regularização Ambiental, por meio das seguintes alternativas, isolada ou 

conjuntamente adotadas: a) recomposição (inciso I); b) permitir a regeneração 

natural (II); c) compensação (IV). 

 No que se refere à recomposição, esta deverá atender os critérios 

estabelecidos pelo órgão ambiental competente e ser concluída em até 20 anos, 

abrangendo no mínimo 1/10 a cada dois anos da área total necessária à 

complementação (§ 2o), podendo ser realizada mediante o plantio intercalado de 

espécies nativas e exóticas, de acordo com os parâmetros estabelecidos no § 3o, I e 

II.  A recomposição dá direito à exploração econômica da reserva legal, nos termos 

da lei (§ 4o). 

 A compensação, por sua vez, deverá ser precedida de inscrição no CAR e 

poderá ser feita mediante: a) aquisição de CRA (inciso I); b) arrendamento de área 

sob regime de servidão ambiental ou reserva legal (II); c) doação ao poder público 

de área situada no interior de unidade de conservação de domínio público (III); d) 

cadastramento de outra área equivalente e excedente à reserva legal, com 

vegetação nativa em regeneração ou recomposição, desde que situada no mesmo 

bioma.   

 As áreas a serem utilizadas para compensação, diz o § 6o, devem ser 

equivalentes em extensão à área da reserva legal a ser compensada (inciso I), estar 

localizadas no mesmo bioma (II) e, se fora do Estado, estar localizadas em áreas 

consideradas prioritárias pela União ou pelos Estados (III), cuja definição deverá 

buscar favorecer, entre outras, a recuperação de bacias hidrográficas 

excessivamente desmatadas, a criação de corredores ecológicos, a conservação de 
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grandes áreas protegidas e a conservação ou recuperação de ecossistemas ou 

espécies ameaçados (§  7o). 

 São nítidas as diferenças em relação ao regime anterior, em que a 

hipótese análoga era admitida mediante a compensação por área que fosse 

equivalente, além da extensão, em importância ecológica, pertencente ao mesmo 

ecossistema e localizada na mesma microbacia (art. 44, III, da Lei n. 4.771/65).  

Dispensou-se, portanto, a similitude de importância ecológica, a identidade de 

ecossistema e a proximidade.  

 Quando se tratar de imóveis públicos, a compensação poderá ser feita 

mediante concessão de direito real de uso ou pela doação ao órgão público 

responsável por unidade de conservação a ser criada ou pendente de regularização 

fundiária, de imóvel localizado no interior desta (§ 8o). As medidas de compensação 

não implicam a possibilidade de viabilizar a conversão de novas áreas para uso 

alternativo do solo, consoante dita o § 9o do art. 66. 

 Por fim, adotando expressamente o entendimento consagrado na 

jurisprudência, o novo Código estabelece que as obrigações relativas à reserva legal 

(recomposição, regeneração natural ou compensação) transmitem-se com a 

transferência da posse e da propriedade (art. 66, § 1o). 

 O art. 67 estabelece que, nos imóveis rurais com área de até 4 módulos 

fiscais em 22/7/08 e que possuam remanescente de vegetação em percentuais 

inferiores àqueles exigidos pelo art. 12, a reserva legal será constituída com a área 

ocupada pela vegetação nativa existente naquela data, vedadas novas conversões 

para uso alternativo do solo. 

 Já o art. 68 prevê que os proprietários ou possuidores de imóveis rurais 

em que houve supressão de vegetação nativa em conformidade com a legislação 

vigente à época em que isto ocorreu ficam dispensados de promover a 

recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais hoje vigentes 

(caput), podendo provar essas situações consolidadas por quaisquer meios (§ 1o).  

Já aqueles que possuem índice de reserva legal maior do que 50% de cobertura 

florestal e que não realizaram a supressão da vegetação nos percentuais previstos 

pela legislação em vigor à época podem utilizar a área excedente para fins de 

constituição de servidão ambiental, CRA e outros instrumentos análogos (§ 2o). 
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3.3 Mata Atlântica 

 

  O art. 225, § 4º, da Constituição Federal de 1988 estabelece que a Mata 

Atlântica, entre outros biomas, é “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”. 

  Saliente-se, desde logo, que, por força de mandamento constitucional 

expresso, a Mata Atlântica não é intocável, uma vez que se prevê a sua utilização, 

desde que esta siga as prescrições legais destinadas à preservação do meio 

ambiente. Nesse sentido era a lição do saudoso Prof. Miguel Reale, escrevendo 

ainda à época em que a matéria era regulada pelo Decreto n. 750/03: 

 

Assim sendo, impõe-se a conclusão de que, se o § 4o do Art. 225 da 
Carta prevê a utilização da Mata Atlântica na forma da lei, pode esta 
e tão somente esta discriminar os pressupostos e exigências dessa 
utilização, detalhando-lhe as condições técnicas, mas não inviabilizar 
qualquer forma de sua exploração economicamente proveitosa. 
Poderá o legislador, à luz da ênfase dada a esse bem pelo referido 
parágrafo, aumentar as hipóteses em sua preservação permanente, 
mas nunca até o ponto de decretar a sua total intangibilidade, 
condenando insensatamente toda e qualquer modalidade de 
aproveitamento de seu valor econômico57. 

 

 Da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal extrai-se um paradigma 

da maior relevância, qual seja, o aresto proferido nos autos do RE n. 13.4297-8-SP, 

Rel. Min. Celso de Mello, cuja ementa é do seguinte teor: 

 

O preceito consubstanciado no art. 225, § 4o, da Carta da República, 
além de não haver convertido em bens públicos os imóveis 
particulares abrangidos pelas florestas e pelas matas nele referidas 
(Mata Atlântica, Serra do Mar, Floresta Amazônica brasileira), 
também não impede a utilização, pelos próprios particulares, dos 
recursos naturais existentes naquelas áreas que estejam sujeitas ao 
domínio privado, desde que observadas as prescrições legais e 
respeitadas as condições necessárias à preservação ambiental58. 

 

                                                           
57

A exploração sustentada do patrimônio florestal, p. 169. No mesmo sentido: SATO, Jorge. Mata 
atlântica, p. 55-7. CARMO, Aurélio Hipólito do. Tutela ambiental da Mata Atlântica, p. 165-7. 
58

 RE n. 134.297-8-SP, Rel. Min. Celso de Mello, in RT 723/146. Também assim, o STJ já decidiu que 
“os recursos naturais do Bioma Mata Atlântica podem ser explorados, desde que respeitadas as 
prescrições da legislação, necessárias à salvaguarda da vegetação nativa, na qual se encontram 
várias espécies da flora e fauna ameaçadas de extinção” (REsp. n. 1.109.778/SC, Rel. Min. Hermann 
Benjamin, in DJe de 4/5/11). 
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  Ocorre que a aludida lei demorou anos para ser expedida.  Ante a 

omissão do legislador ordinário em editar a norma regulamentadora, o Presidente da 

República, à época, editou o Decreto n. 750/93 – que, embora de 

constitucionalidade das mais duvidosas, frente à exigência constitucional de lei para 

regular a matéria – regeu o tema durante mais de 15 anos59. 

  Com o advento da Lei n. 11.428/06 pôs-se fim ao vácuo legislativo em 

relação ao tema e acabou-se com a pecha de inconstitucionalidade que pairava 

sobre o decreto que lhe antecedeu.  E, apesar do veto ao art. 50, que revogava 

expressamente aquele e convalidava as obrigações decorrentes de sua obrigação, o 

fato incontestável é que a Lei da Mata Atlântica revogou todas as disposições 

daquele ato administrativo normativo, posto que impossível a coexistência dos dois 

diplomas (LICC, art. 2º, § 1º).   

  A vegetação de Mata Atlântica não se confunde com as áreas de 

preservação permanente.  Com efeito, embora até se possa ter espécies da Mata 

Atlântica em APPs, o fato é que aquelas não se constituem nesta modalidade.  

Ambas são espécies distintas que integram o gênero espaços territoriais 

ambientalmente protegidos.  Logo, é absolutamente equivocado afirmar que Mata 

Atlântica é APP. Não o é, em regra, embora, como dito, até pode ocorrer que a 

vegetação de Mata Atlântica integre uma área de preservação permanente e aí, 

evidentemente, será protegida nos moldes do Código Florestal. 

  Assim sendo, todos os ecossistemas que integram o art. 2o, caput, da Lei 

n. 11.428/06, quais sejam, Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Mista (Mata 

de Araucárias), Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Estacional Semidecidual, 

Florestal Estacional Decidual, vegetações de restinga, campos de altitudes, brejos 

interioranos e encraves florestais do Nordeste, integram o bioma Mata Atlântica e, 

portanto, não se constituem, por si sós, em APPs.  Exceção feita aos manguezais, 

que passaram a ter esta condição após o advento da Lei n. 12.651/12 – novo Código 

Florestal, como se demonstrará adiante.  Todos os demais integram o bioma Mata 

                                                           
59

 Neste sentido, escrevendo ainda antes do advento da Lei n. 11.428/06: “Ora, inexistindo lei 
normatizando a proteção especial da Mata Atlântica prevista no § 4

o
 do art. 225 da Constituição 

Federal, não podia o Presidente da República baixar o Decreto n. 750/93, disciplinando tal proteção, 
porque não pode o Executivo regulamentar lei inexistente e muito menos legislar sobre essa matéria, 
pois não lhe compete tal atribuição” (SATO, Jorge. Mata atlântica, p. 66).  Também assim: CARMO, 
Aurélio Hipólito. Tutela ambiental da Mata Atlântica, p. 168.  Já à luz do novel sistema, Guilherme 
José Purvin de Figueiredo fala na precariedade daquela norma e na “necessidade de edição de 
diploma normativo de hierarquia superior” (Mata atlântica e sua utilização, p. 26). Inobstante, o 
aludido decreto sempre foi utilizado para fins de proteção do bioma Mata Atlântica.  
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Atlântica e, como tal, terão as respectivas utilizações reguladas pela lei que rege a 

matéria (art. 225, § 4o; Lei n. 11.428/06). 

  Assim é que, como dito e repetido quando se tratou do tema acima, a 

vegetação de restinga não é APP, mas integrante do bioma Mata Atlântica, de modo 

que a sua utilização será feita na forma da Lei n. 1.428/06, não sendo o tema regido 

pelo Código Florestal.  Exceto quando a vegetação estiver fixando dunas ou 

estabilizando mangues, caso em que, segundo uma das correntes interpretativas 

relativas ao tema, é considerada APP pelo art. 4o, VI, da Lei n. 12.651/12. 

  A Lei n. 11.428/06 regula somente osremanescentes de vegetação nativa 

primária e secundária nos estágios inicial, médio e avançado de regeneração, 

consoante previsão expressa contida no seu art. 2º, parágrafo único. A definição dos 

critérios que permitam caracterizar a vegetação como primária ou secundária e, 

neste caso, os estágios de regeneração inicial, médio e avançado, ficou a cargo do 

CONAMA, consoante o disposto no art. 4o, caput, da lei, observados os parâmetros 

básicos estipulados no § 2o do mesmo dispositivo. À vista disso, o Conselho – neste 

caso cumprindo fielmente com o que preceitua o art. 6o, II, da Lei n. 6.938/81 – 

estabeleceu ditos parâmetros. 

  Assim, em relação à vegetação primária e secundária nos estágios inicial, 

médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica, a Resolução CONAMA n. 

388/07 convalidou todas as anteriormente expedidas sobre o tema, referentes aos 

diferentes estados da Federação que integram o bioma, quais sejam: a) 10/90 

(geral); b) 1/94 (São Paulo); c) 2/94 (Paraná); d) 4/94 (Santa Catarina); e) 5/94 

(Bahia); f) 6/94 (Rio de Janeiro), 25/94 (Ceará), 29/94 (Espírito Santo),  

  Em relação às restingas, foi editada a Resolução n. 417/09, que 

estabelece os “parâmetros básicos para definição de vegetação primária e dos 

estágios sucessionais secundários da vegetação de Restinga na Mata Atlântica e dá 

outras providências”.  Foi ela complementada pelas de n. 437, 438, 439, 440, 441, 

442, 443, 444, 445, 446 e 447, todas de 2011. 

  Para os chamados campos de altitude, há a Resolução CONAMA n. 

423/10.  

  De outro lado, chame-se a atenção para a importância que o aludido 

diploma dá às chamadas populações tradicionais, entendidas como aquelas 

“vivendo em estreita relação com o ambiente natural, dependendo de seus recursos 

naturais para a sua reprodução sociocultural, por meio de atividades de baixo 



 

 

 

 

 

 

73 

impacto ambiental” (art. 3º, II).  Aliás, toda a norma é permeada por referências ao 

tema, como por exemplo nos arts. 6º, parágrafo único, 9º, caput e parágrafo único, 

13, caput, 23, III, em clara tentativa de harmonizar os direitos que, em geral, colidem 

– consoante se verá no último capítulo deste trabalho.  

  Seguindo a máxima de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria 

torpeza, o art. 5º da lei prevê que a vegetação primária ou secundária, qualquer que 

seja o seu estágio de regeneração, não perde a característica por força de incêndio, 

desmatamento ou qualquer outra espécie de intervenção não autorizada ou não 

licenciada. Em outras palavras, o ato ilícito não gera qualquer benefício ao 

responsável, que continua submetido às restrições legais, ainda que a vegetação 

tenha sido extinta.   

  O art. 6º, caput, estabelece o objetivo geral da lei (desenvolvimento 

sustentável), assim como os seus objetivos específicos (salvaguarda da 

biodiversidade, da saúde humana, dos valores paisagísticos, estéticos e turísticos, 

do regime hídrico e da estabilidade social).  Já o seu parágrafo único invoca a 

necessidade de observância aos seguintes princípios: função socioambiental da 

propriedade, equidade intergeracional, prevenção, precaução, usuário-pagador, 

transparência das informações e atos, gestão democrática, celeridade 

procedimental, gratuidade dos serviços administrativos prestados ao pequeno 

produtor rural e às populações tradicionais e respeito ao direito de propriedade.  

  Segundo o que dispõe o art. 9º, a exploração eventual de espécies da 

flora nativa para consumo pelas populações tradicionais ou de pequenos produtores 

rurais não depende de autorização.   

  Já o corte, a supressão e a exploração da vegetação de Mata Atlântica 

serão feitos de forma diferenciada, conforme se trate de vegetação primária ou 

secundária, neste caso levando-se em conta o estágio de regeneração (art. 8º). 

  Assim, segundo o art. 11 da lei, são proibidos o corte e a supressão de 

vegetação primária ou nos estágios avançado e médio de regeneração da Mata 

Atlântica quando: I - a vegetação: a) abrigar espécies da flora e da fauna silvestres 

ameaçadas de extinção, em território nacional ou em âmbito estadual, assim 

declaradas pela União ou pelos Estados, e a intervenção ou o parcelamento 

puserem em risco a sobrevivência dessas espécies; b) exercer a função de proteção 

de mananciais ou de prevenção e controle de erosão; c) formar corredores entre 

remanescentes de vegetação primária ou secundária em estágio avançado de 
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regeneração; d) proteger o entorno das unidades de conservação; e) possuir 

excepcional valor paisagístico, reconhecido pelos órgãos executivos competentes do 

Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;  II - o proprietário ou posseiro não 

cumprir os dispositivos da legislação ambiental, em especial as exigências da Lei n. 

4.771, de 15 de setembro de 1965, no que respeita às Áreas de Preservação 

Permanente e à Reserva Legal – hoje, leia-se Lei n. 12.651.  

  Trata-se de restrição bastante rigorosa, posto que, presente qualquer das 

hipóteses, a supressão de vegetação de Mata Atlântica pode ficar inteiramente 

inviabilizada.  Tanto é que o Decreto n. 6.660/08, em seu art. 39, tenta mitigar o rigor 

da norma a que visa regulamentar, estabelecendo que, em tais hipóteses, a 

autorização – que, portanto, pelo regulamento, poderia ser concedida – deverá ser 

precedida de parecer técnico do órgão ambiental que comprove a inexistência de 

alternativa técnica e locacional e que os impactos decorrentes do corte ou supressão 

serão mitigados e não agravarão o risco à sobrevivência in situ da espécie.  Por se 

tratar de disposição que contraria os termos da lei e não apenas a regulamenta, 

pode-se perfeitamente arguir a sua ilegalidade.  

  Nesta mesma linha, o novo Código Florestal, ao tratar do tema da 

supressão de vegetação, embora tenha incorporado a primeira das hipóteses acima 

(acrescentando, ainda, a possibilidade de a lista ser publicada pelos órgãos 

municipais), não vedou a supressão de vegetação, mas sim estabeleceu que ela 

“dependerá da adoção de medidas compensatórios e mitigadoras que assegurem a 

conservação da espécie” (art. 27).  Daí a existência de um conflito de regras, que 

será analisado no próximo capítulo. 

  Já a supressão de vegetação primária e secundária no estágio avançado 

de regeneração somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública, sendo 

que a vegetação secundária em estágio médio de regeneração poderá ser suprimida 

nos casos de utilidade pública e interesse social, todos devidamente caracterizados 

e motivados em procedimento administrativo próprio quando inexistir alternativa 

técnica e locacional ao empreendimento proposto, ressalvado o disposto no inciso I 

do art. 30 e nos §§ 1º e 2º do art. 31 da lei (art. 14, caput). 

  A Lei da Mata Atlântica manteve os critérios de competência para o 

licenciamento previstos no art. 4º do Código Florestal – Lei n. 4.771/65, com a 

redação da MP n. 2.166-67/01.  Assim, a supressão de vegetação de Mata Atlântica 

nos casos em que é passível de autorização deverá se dar pelo órgão ambiental 
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estadual competente, com anuência prévia, quando couber, do órgão federal ou 

municipal de meio ambiente (art. 14, § 1º). Em se tratando de vegetação no estágio 

médio de regeneração situada em área urbana, a autorização deverá ser dada pelo 

órgão ambiental municipal competente, desde que o município possua conselho de 

meio ambiente, com caráter deliberativo e plano diretor, mediante anuência prévia 

do órgão ambiental estadual competente fundamentada em parecer técnico (art. 14, 

§ 2º).  

  Ainda sobre o tema, a lei impõe, em seu art. 17, caput, a obrigatoriedade 

de compensação ambiental como condicionante para o corte ou a supressão de 

vegetação primária ou secundária nos estágios médio ou avançado de regeneração, 

na forma da destinação de área equivalente à extensão da área desmatada, com as 

mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica, sempre que 

possível na mesma microbacia hidrográfica, e, nos casos previstos nos arts. 30 e 31, 

ambos dessa lei, em áreas localizadas no mesmo município ou região 

metropolitana.  Impossível a compensação, consoante verificação pelo órgão 

ambiental, este deverá exigir a reposição florestal, com espécies nativas, em área 

equivalente à desmatada, na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na 

mesma microbacia hidrográfica (§ 1º).   

  Já no que se refere à vegetação primária de Mata Atlântica, o corte e a 

supressão somente serão autorizados em caráter excepcional, quando necessários 

à realização de obras, projetos ou atividades de utilidade pública, pesquisas 

científicas e práticas preservacionistas (art. 20, caput), sendo que, em se tratando de 

utilidade pública, deve ser observado o disposto no art. 14 bem como a realização 

de EIA/RIMA (parágrafo único).  

  No tocante à vegetação secundária em estágio avançado de regeneração 

de Mata Atlântica, o corte, a supressão e a exploração somente serão autorizados 

nas seguintes hipóteses: a) em caráter excepcional, quando necessários à execução 

de obras, atividades ou projetos de utilidade pública, pesquisa científica e práticas 

preservacionistas; b) nos casos previstos no inciso I do art. 30 desta Lei (art. 21). 

 Este dispositivo exige que, nos perímetros urbanos aprovados até a data de início 

de vigência da lei, a supressão de vegetação secundária em estágio avançado de 

regeneração dependerá de prévia autorização do órgão estadual competente e 

somente será admitida, para fins de loteamento ou edificação, no caso de 

empreendimentos que garantam a preservação de vegetação nativa em estágio 
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avançado de regeneração em no mínimo 50% da área total coberta por esta 

vegetação, ressalvado o disposto nos arts. 11, 12 e 17 e atendido o disposto no 

Plano Diretor do Município e demais normas urbanísticas e ambientais aplicáveis.  

Ademais, o corte e a supressão previstos na alínea “a”, acima, serão realizados na 

forma do art. 14, além da realização de EIA/RIMA, bem como na forma do  art. 19 

para os casos de práticas preservacionistas e pesquisas científicas (art. 22).  

  Em relação à vegetação secundária em estágio médio de regeneração, o 

corte, a supressão e a exploração serão autorizadas somente nas seguintes 

hipóteses: a) em caráter excepcional, quando necessários à execução de obras, 

atividades ou projetos de utilidade pública ou de interesse social, pesquisa científica 

e práticas preservacionistas; b) quando necessários ao pequeno produtor rural e 

populações tradicionais para o exercício de atividades ou usos agrícolas, pecuários 

ou silviculturais imprescindíveis à sua subsistência e de sua família, ressalvadas as 

áreas de preservação permanente e, quando for o caso, após averbação da reserva 

legal, nos termos da Lei n. 4.771, de 15 de setembro de 1965; c) nos casos previstos 

nos §§ 1º e 2º do art. 31 dessa lei (art. 23).  

  A autorização para o corte, a supressão e a exploração da vegetação 

secundária em estágio inicial de regeneração de Mata Atlântica será dada pelo 

órgão estadual competente (art. 25, caput).   Contudo, o parágrafo único deste 

mesmo dispositivo estabelece que o corte, a supressão e a exploração nos Estados 

em que a vegetação primária e secundária remanescente de Mata Atlântica seja 

inferior a 5% da área original submeter-se-ão ao regime jurídico aplicável à 

vegetação secundária em estágio médio de regeneração, ressalvadas as áreas 

urbanas e regiões metropolitanas.  

  A propósito, nestas é absolutamente vedada a supressão de vegetação 

primária de Mata Atlântica, para fins de loteamento ou edificação, aplicando-se, 

ainda, à supressão da vegetação secundária em estágio avançado de regeneração 

as seguintes restrições: a) nos perímetros urbanos aprovados até a data de início de 

vigência da lei, a supressão de vegetação secundária em estágio avançado de 

regeneração dependerá de prévia autorização do órgão estadual competente e 

somente será admitida, para fins de loteamento ou edificação, no caso de 

empreendimentos que garantam a preservação de vegetação nativa em estágio 

avançado de regeneração em no mínimo 50% da área total coberta por esta 

vegetação, ressalvado o disposto nos arts. 11, 12 e 17 e atendido o disposto no 
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Plano Diretor do Município e demais normas urbanísticas e ambientais aplicáveis; b) 

nos perímetros urbanos aprovados após a data de início de vigência da lei, é vedada 

a supressão de vegetação secundária em estágio avançado de regeneração do 

Bioma Mata Atlântica para fins de loteamento ou edificação (art. 30).  

  Já a  vegetação secundária em estágio médio de regeneração existente 

nessas mesmas áreas (regiões metropolitanas e áreas urbanas, assim consideradas 

em lei), o parcelamento do solo para fins de loteamento ou qualquer edificação deve 

obedecer ao disposto no Plano Diretor do Município e demais normas aplicáveis, e 

dependerá de prévia autorização do órgão estadual competente, ressalvado o 

disposto nos arts. 11, 12 e 17 (art. 31, caput).  Contudo, nos perímetros urbanos 

aprovados até a data de início de vigência da lei, a supressão de vegetação 

secundária em estágio médio de regeneração somente será admitida, para fins de 

loteamento ou edificação, no caso de empreendimentos que garantam a 

preservação de vegetação nativa em estágio médio de regeneração em no mínimo 

30% da área total coberta por esta vegetação (§ 1º).  E, nos perímetros urbanos 

delimitados após a data de início de vigência da lei, a supressão de vegetação 

secundária em estágio médio de regeneração fica condicionada à manutenção de 

vegetação em estágio médio de regeneração em no mínimo 50% da área total 

coberta por esta vegetação (§ 2º). 

  Dita ainda o art. 32 que a supressão de vegetação secundária em estágio 

avançado e médio de regeneração para fins de atividades minerárias somente será 

admitida mediante: a) licenciamento ambiental, condicionado à apresentação de 

EIA/RIMA pelo empreendedor, e desde que demonstrada a inexistência de 

alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto; b) adoção de medida 

compensatória que inclua a recuperação de área equivalente à área do 

empreendimento, com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia 

hidrográfica e sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica, 

independentemente do disposto no art. 36 da Lei n. 9.985, de 18 de julho de 2000 

(compensação ambiental).  

  Saliente-se, ainda, que o art. 15 reforça a necessidade de exigência de 

EIA/RIMA nos casos de atividades potencialmente causadoras de significativa 

degradação ambiental – o que, aliás, seria desnecessário face ao disposto no art. 

225, § 1º, IV, da Constituição da República. 
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  E a norma do art. 35, com a nova redação que lhe deu a Lei n. 12.651/12, 

determina que a conservação, em imóvel rural ou urbano, da vegetação primária ou 

da vegetação secundária em qualquer estágio de regeneração da Mata Atlântica 

cumpre função social e é de interesse público, podendo, a critério do proprietário, as 

áreas sujeitas à restrição de que trata a lei ser computadas para efeito da Reserva 

Legal e seu excedente utilizado para fins de compensação ambiental ou instituição 

de Cota de Reserva Ambiental – CRA.  

 

3.4 Unidades de conservação da natureza 

 

 Outra espécie do gênero espaços ambientalmente protegidos a que alude 

a Carta Constitucional (art. 225, § 1º, III) é a chamada unidade de conservação da 

natureza, que, nos termos do art. 2o, I, da Lei n. 9.985/00, é o  

 

espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente 
instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites 
definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam 
garantias adequadas de proteção. 

 

 A referida lei instituiu o que denominou de Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação – SNUC, integrado pelo conjunto de UCs municipais, estaduais e 

federais (art. 3º). Os objetivos do SNUC encontram-se nos incisos que integram o 

art. 4º da Lei n. 9.985/00, ao passo que as diretrizes norteadoras do sistema 

encontram-se apontadas no art. 5º, I a XIII. 

 A gestão das UCs será feita pelos seguintes órgãos (art. 6º): a) CONAMA, 

órgão consultivo e deliberativo que deve acompanhar a implementação do sistema 

(I); b) Ministério do Meio Ambiente, órgão central que tem a missão de coordenar o 

sistema (II); c) IBAMA60 e órgãos estaduais e municipais integrantes do SISNAMA, 

que têm a finalidade de implementar o SNUC e subsidiar as propostas de criação e 

administração das UCs (III).  É importante ressaltar que, excepcionalmente, 

                                                           
60

 A partir da edição da Lei n. 11.516/07, que criou o Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade – ICMBio, este passou a ser o órgão público competente para a gestão das UCs 
federais, consoante o disposto no art. 1

o
, I a V, da referida lei.  O IBAMA passou a ter competência 

meramente supletiva, consoante o parágrafo único do mesmo art. 1
o
. Em julgamento recente, o STF 

reconheceu a inconstitucionalidade da lei de criação da autarquia, tendo, contudo, modulados seus 
efeitos, com vistas a evitar o surgimento de discussões acerca dos atos praticados pela entidade 
desde sua criação (ADI n. 4.029/DF, Rel. Min. Luiz Fux, in DJe de 27/6/12).  
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unidades de conservação federais, estaduais e municipais podem integrar o SNUC 

quando seus objetivos não se enquadrem em qualquer das categorias instituídas 

pela lei (parágrafo único).   

 As unidades de conservação se dividem em dois grupos, a saber: a) 

unidadesde proteção integral, cujo objetivo básico é a preservação da natureza, 

admitindo-se somente o uso indireto dos recursos naturais, excepcionados os casos 

previstos na lei (art. 7º, I, § 1º); b) unidades de uso sustentável, cujo objetivo é 

compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parte de seus 

recursos (art. 7º, II, § 2º)61.   

 As UCs de proteção integral são compostas pelas seguintes categorias 

(art. 8º): a) Estação Ecológica (I c/c art. 9º); b) Reserva Biológica (II c/c art. 10); c) 

Parque Nacional (III c/c art. 11); d) Monumento Natural (IV c/c art. 12); e) Refúgio de 

Vida Silvestre (V c/c art. 13). 

 Já as UCs de uso sustentável são compostas das seguintes categorias 

(art. 14): a) Área de Proteção Ambiental (I c/c art. 15); b) Área de Relevante 

Interesse Ecológico (II c/c art. 16); d) Floresta Nacional (III c/c art. 17); e) Reserva 

Extrativista (IV c/c art. 18); Reserva da Fauna (V c/c art. 19); f) Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável (VI c/c art. 20); g) Reserva Particular do Patrimônio 

Natural (VII c/c art. 21). 

 As unidades de uso sustentável podem ser transformadas em unidades 

de proteção integral, total ou parcialmente, por instrumento normativo do mesmo 

nível hierárquico daquele que criou a unidade, observada a necessidade de consulta 

pública (§ 5º).  O mesmo se diga da ampliação dos limites de uma unidade de 

conservação (§ 6º).  Contudo, a desafetação ou redução desses limites somente 

pode ser feita através de lei (§ 7º)62. 

  As unidades de conservação devem ser criadas por ato do Poder Público 

(Lei n. 9.985/00, art. 22), sempre precedidas de estudos técnicos e consulta pública 

(§ 2º), na qual o órgão proponente é obrigado a prestar informações adequadas e 

                                                           
61

 Para os efeitos da lei, conservação da natureza consiste no “manejo do uso humano da natureza, 
compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a 
recuperação do ambiente natural, para que possa produzir o maior benefício, em bases sustentáveis, 
às atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das 
gerações futuras, e garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral” (art. 2º, II). 
62

 Defendendo, com base no princípio constitucional da isonomia, que também a criação da UC 
deveria se dar através de lei, v. ANTUNES, Paulo de Bessa. Áreas protegidas e propriedade 
constitucional, p. 71.  
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inteligíveis à população local e a outras partes interessadas (§ 3º), sendo 

dispensável em se tratando de Estação Ecológica e Reserva Biológica (§ 4º). 

  As normas em questão visam a atender as diretrizes do próprio SNUC, 

estabelecidas no art. 5º da lei, dentre os quais se destacam o de garantir a  

participação das populações locais na criação, implantação e gestão das UCs  

(inciso III), bem como fixam que a criação e a gestão das unidades se deem de 

maneira integrada com as políticas de administração das terras e águas 

circundantes, levando em conta as condições e necessidades sociais e econômicas 

da localidade (VIII) e, ainda, que sejam consideradas as “condições e necessidades 

das populações locais no desenvolvimento e adaptação de métodos e técnicas de 

uso sustentável dos recursos naturais” (IX). 

Ao tratar especificamente da consulta pública, o Decreto n. 4.340/02 

estabeleceu que ela “tem a finalidade de subsidiar a definição da localização, da 

dimensão e dos limites mais adequados para a unidade” (art. 5º, caput). 

Além disso, estabelece o art. 22, § 3º, da Lei n. 9.985/00, que, “no 

processo de consulta de que trata o § 2o, o Poder Público é obrigado a fornecer 

informações adequadas e inteligíveis à população local e a outras partes 

interessadas”.  Nos mesmos termos é o disposto no art. 5º, § 2º, do Decreto n. 

4.340/02. 

 Deste modo, não se trata de mero ato formal destinado a cumprir uma 

etapa do processo de criação da UC, mas sim de algo por demais relevante sob o 

ponto de vista da tentativa de harmonização entre o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e outros direitos fundamentais de que são titulares os 

moradores e demais proprietários da região onde se pretende instalar a UC – tema 

sobre o qual iremos tratar, com mais detalhes, no último capítulo deste trabalho. 

 Trata-se, isto sim, de fazer da consulta pública um instrumento destinado 

ao aprimoramento do processo de criação da UC, devendo o órgão responsável 

estar de espírito aberto às críticas e sugestões, que podem levar à modificação da 

proposta e, até mesmo, à desistência, caso se constate que os benefícios projetados 

não superam as dificuldades. Neste sentido, razão assiste a Maurício Mercadante 

quando afirma: 

 

A criação de uma Unidade de Conservação deve ser precedida de 
amplo processo de consulta e negociação. Não se trata 
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simplesmente de conduzir uma audiência pública para ouvir o que a 
comunidade tem a dizer sobre uma proposta acabada (o que já seria 
um avanço significativo). Trata-se de discutir com a comunidade local 
a melhor estratégia para assegurar, de um lado, a conservação e, de 
outro, a melhora efetiva das condições de vida (sem ignorar que as 
duas coisas estão intimamente relacionadas)63. 

 

De fato, o que pretendeu a legislação foi permitir a participação popular 

no processo, de modo a que seja possível a correção de possíveis equívocos 

existentes e a contribuição para que a criação da unidade ocorra da maneira mais 

legítima possível64. 

 Logo, a importância da realização das consultas é inegável65. Tanto é 

assim que contundente julgado do TRF da 1ª Região determinou fosse sustado o 

procedimento de criação de uma UC justamente por não ter a participação popular 

sido efetiva66. Aliás, como bem já decidiu o Supremo Tribunal Federal, “o processo 

de criação e ampliação das unidades de conservação deve ser precedido da 

regulamentação da lei, de estudos técnicos e de consulta pública”67. Na ocasião, 

assim se pronunciou o Min. Carlos Britto:  

 

É verdade que a Constituição de 1988 não trata de consulta pública, 
por si mesma, em matéria de meio ambiente. No entanto, é claro que 
a lei pode instituir esse procedimento eminentemente democrático, 
abrir espaços de participação popular para decisões administrativas, 
e homenagear, em última análise, a própria democracia, significando, 
exatamente, prestígio das bases e, não das cúpulas. A democracia é 
cada vez mais compreendida como movimento que o poder político 
assume, não de cima para baixo, mas de baixo para cima. 
Metaforicamente falando, quer dizer “tirando o povo da plateia e o 
colocando no palco das decisões que lhe digam respeito”. 

 

 Não há como não se concordar com este ponto de vista: a nosso sentir, a 

criação de uma UC não deve jamais ser imposta “de cima para baixo”, sem que os 
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Democratizando a criação e a gestão de unidades de conservação da natureza, p. 560.  
64

 “O princípio da participação (juntamente com o direito a ele correlato) significa a garantia dada aos 
cidadãos (individualmente ou em grupo, ou através de associações) de poderem participar 
ativamente, e não apenas de modo consultivo, das tomadas de decisões (procedimentos decisórios) 
relativas ao meio ambiente” (FERREIRA, Maria Augusta Soares de Oliveira. Direito Ambiental 
brasileiro: princípio da participação, p. 27). 
65

 Contra: “Ao procurar se democrática, a lei também extrapolou ao determinar um procedimento de 
consulta para criação de Unidades de Conservação, que de certa forma acaba por subordinar valores 
planetários a mesquinhos interesses paroquiais” (RODRIGUES, José Eduardo Ramos. Sistema 
nacional de unidades de conservação, p. 194). 
66

 Agravo de Instrumento n. 2006.01.00.015900-0/BA, Rel. Juiz Federal Leão Aparecido Alves, in DJU 
de 29/1/07. 
67

 MS n. 24.184-5/DF, Relatora Ministra Ellen Gracie, in DJU de 27/2/04. 
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interessados, que serão diretamente atingidos e que são os maiores conhecedores 

da realidade local, possam se manifestar e expor aquilo que pensem sobre a 

conservação da natureza da região.  

 De outro lado, a Lei do SNUC estabeleceu ainda a imposição de uma 

medida compensatória ao empreendedor responsável por atividade potencialmente 

causadora de significativo impacto ambiental, a qual se consubstancia na 

obrigatoriedade daquele de apoiar a implantação e a manutenção de uma UC de 

proteção integral.  Esta compensação deveria corresponder ao valor equivalente a 

no mínimo 0,5% dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento 

(art. 36, caput e § 1º).  

 Todavia, ao apreciar ação direta de inconstitucionalidade intentada pela 

Confederação Nacional da Indústria contra o aludido dispositivo, o STF, por maioria 

de votos, declarou a inconstitucionalidade das expressões “não pode ser inferior a 

meio por cento dos custos totais previstos na implantação de empreendimentos” e “o 

percentual”, constantes do § 1º em questão.  A ementa do acórdão foi assim 

redigida: 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 36 E SEUS 
§§ 1º, 2º E 3º DA LEI Nº 9.985, DE 18 DE JULHO DE 2000. 
CONSTITUCIONALIDADE DA COMPENSAÇÃO DEVIDA PELA 
IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE SIGNIFICATIVO 
IMPACTO AMBIENTAL. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO 
§ 1º DO ART. 36.  
1. O compartilhamento-compensação ambiental de que trata o art. 36 
da Lei nº 9.985/2000 não ofende o princípio da legalidade, dado 
haver sido a própria lei que previu o modo de financiamento dos 
gastos com as unidades de conservação da natureza. De igual 
forma, não há violação ao princípio da separação dos Poderes, por 
não se tratar de delegação do Poder Legislativo para o Executivo 
impor deveres aos administrados.  
2. Compete ao órgão licenciador fixar o quantum da compensação, 
de acordo com a compostura do impacto ambiental a ser 
dimensionado no relatório - EIA/RIMA.  
3. O art. 36 da Lei nº 9.985/2000 densifica o princípio usuário-
pagador, este a significar um mecanismo de assunção partilhada da 
responsabilidade social pelos custos ambientais derivados da 
atividade econômica.  
ADI n. 3378/DF, Rel. Min. Carlos Britto. 
4. Inexistente desrespeito ao postulado da razoabilidade. 
Compensação ambiental que se revela como instrumento adequado 
à defesa e preservação do meio ambiente para as presentes e 
futuras gerações, não havendo outro meio eficaz para atingir essa 
finalidade constitucional. Medida amplamente compensada pelos 
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benefícios que sempre resultam de um meio ambiente 
ecologicamente garantido em sua higidez.  
5. Inconstitucionalidade da expressão "não pode ser inferior a meio 
por cento dos custos totais previstos para a implantação do 
empreendimento", no § 1º do art. 36 da Lei nº 9.985/2000. O valor da 
compensação-compartilhamento é de ser fixado proporcionalmente 
ao impacto ambiental, após estudo em que se assegurem o 
contraditório e a ampla defesa. Prescindibilidade da fixação de 
percentual sobre os custos do empreendimento.  
6. Ação parcialmente procedente68.   

 

 A discussão travada na Corte por ocasião do julgamento em tela foi 

muitíssimo interessante. O voto original do Relator, Min. Carlos Britto, era pela total 

improcedência da ação, por entender que os argumentos expendidos na inicial 

(ofensa aos princípios da legalidade, da separação de poderes, e da razoabilidade e 

da proporcionalidade) não mereciam ser acolhidos. Houve pedido de vista do Min. 

Marco Aurélio, que, ao proferir seu voto pela procedência da ação direta de 

inconstitucionalidade, trouxe à baila relevantes argumentos, que acabaram por 

influenciar o resultado final.  

 Arguiu Sua Excelência a falta de nexo de causalidade entre o desembolso 

da quantia imposta ao empreendedor a título de compensação ambiental e os danos 

causados, eis que aquele (o desembolso) antecede a própria expedição da licença.  

Além disso, criticou o parâmetro fixado pela norma (custo total do empreendimento), 

já que o correto, no seu entender, seria o possível dano ambiental verificado; 

entender o contrário significaria estabelecer uma comissão sobre o custo do 

empreendimento, de modo que, quanto maior este, maior será a compensação. 

Chamou a atenção, ainda, para o fato de que, a se chancelar a regra atacada, se 

estaria dando uma “verdadeira carta em branco” para o órgão ambiental, que 

poderia exigir qualquer valor, desde que respeitasse o mínimo de 0,5%. Afirmou 

ainda haver delegação imprópria do Legislativo ao Executivo, já que o que há é uma 

submissão, não à lei, como deveria ser, mas à Administração Pública.  

 O Min. Ricardo Lewandowski aderiu a uma das ponderações do Min. 

Marco Aurélio, qual seja, a que se refere ao critério sobre o qual deve ser calculado 

o valor da compensação.  Como bem salientou, o custo do empreendimento “pode 

incluir também os custos destinados ao controle da poluição”.  Daí ter sido o primeiro 

a propor a redução do texto.  
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 ADIN n. 3.378-6/DF, Rel. Min. Carlos Britto, in DJU de 20/6/08 e Revista de Direito Ambiental, vol. 
54, p. 291-311, abr./jun. 2009. 
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 Já o Min. Menezes Direito deixou claro que, no seu entender, a verba não 

seria indenizatória, mas sim compensatória do impacto ambiental eventualmente 

causado pelo empreendimento.  Assim, o valor deveria ser fixado à luz do impacto, 

podendo até mesmo não ser devido, se impacto não houver. Aliás, acrescentou o 

Min. Ricardo Lewandowski, fixado o quantum, o empreendedor pode mesmo 

contestá-lo, já que o § 2o prevê a ouvida do mesmo após a fixação do valor.  

 Também o Min. Celso de Mello revelou estar de acordo com este ponto 

de vista quando afirma que o valor em questão deve guardar compatibilidade e 

proporcionalidade com o “o grau de impacto ambiental causado pelo  

empreendimento, desde que o estudo específico entenda que, daquele 

empreendimento, possa resultar impacto ambiental”.  Em outras palavras: para o 

Ministro, o valor deve ter por base o grau de impacto e corresponder a este; se não 

houver impacto, não há compensação devida. 

 Após a adesão à proposta pela procedência parcial da ação com redução 

de texto pelos Ministros Cármen Lúcia e Eros Grau, sobreveio o voto do Min. 

Joaquim Barbosa, que propunha fosse dada interpretação conforme para, 

mantendo-se a norma em vigor, ficasse claro que o órgão ambiental não poderia 

fixar percentual superior a 0,5%.  Este percentual, que a lei estabeleceu como 

mínimo, seria também o máximo, impedindo-se, assim, que o administrador 

estabelecesse um patamar, quando o legislador não o fez.  Para o Ministro, ao se 

suprimir a menção a 0,5% do texto legal, estar-se-ia retirando o parâmetro fixado 

pelo legislador. O Min. Lewandowski interveio dizendo que, neste caso, acabar-se-ia 

com a proporcionalidade, já que o valor seria sempre o mesmo, independentemente 

do impacto.  

 O Min. Menezes Direito voltou a se manifestar para, sintetizando o 

pensamento da maioria, deixar claro o seguinte: 

 

O que se está fazendo? O que nós estamos fazendo, é o que me 
parece, pelo menos, é estabelecer que é possível fixar um valor de 
acordo com o relatório de impacto ambiental, como já está previsto 
na lei, como disse o Min. Carlos Britto, há perícia: vimos em outros 
casos que há critérios estabelecidos, e assim sucessivamente, e, ao 
mesmo tempo, assegurando, como disse o Min. Celso de Mello, o 
pleno direito de defesa e do contraditório. 
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 Ao final, portanto, como dito acima, o Plenário da Corte, por maioria de 

votos, vencidos os Ministros Marco Aurélio e Joaquim Barbosa, julgou parcialmente 

procedente o pedido formulado na ADIN para suprimir as expressões que 

vinculavam o quantum da compensação ambiental a um percentual mínimo incidente 

sobre o custo total do empreendimento. 

 A partir de agora, portanto, a compensação – que foi considerada 

constitucional pelo Supremo – deverá ter o valor fixado pelo órgão licenciador, com 

base no impacto ambiental gerado pelo empreendimento, observados o contraditório 

e a ampla defesa. Esta também é a conclusão de Sidney Guerra e Sérgio Guerra: 

 

A decisão também seguiu a linha sustentada pelo Ministro Marco 
Aurélio de que o Administrador Público não pode ter um “passaporte 
para o absoluto”, uma discricionariedade insindicável e incontrolável. 
Assim, o quantum da compensação passou a vincular-se ao grau de 
impacto do empreendimento (e não mais aos custos) apurado de 
acordo com o Estudo de Impacto Ambiental e seu relatório (RIMA), 
com possibilidade de amplo debate, permitindo transparência e 
previsibilidade técnica. 
(...). 
Por fim, a decisão do STF reafirma a indispensável observância do 
devido processo legal (direito ao contraditório e a ampla defesa) no 
processo de apuração dos valores a serem fixados 
proporcionalmente ao impacto ambiental. Considerando a dificuldade 
de valoração do dano ambiental, somada à inexistência de critérios 
objetivos para a fixação do montante a ser destinado pelo 
empreendedor para efeitos de compensação ambiental – e utilização 
eficiente dos recursos financeiros – é bom ter em conta que o 
percentual a ser estipulado pelo licenciador, assim como o destino 
dos recursos, sempre serão passíveis de questionamentos na esfera 
administrativa ou, até mesmo, judicial, agora com maior chance de 
êxito69. 

 

 Comentando o assunto, Erika Bechara sustenta: 

 

Sempre defendemos que, se a finalidade da compensação ambiental 
era reparar os danos ambientais futuros inevitáveis de 
empreendimentos impactantes, o critério eleito pela lei do SNUC 
para chegar ao quantum da reparação não condizia com esta 
finalidade. Afinal, o valor da indenização prévia pelos danos 
irreparáveis deveria refletir, dentro do possível, as perdas ambientais, 
não o custo do empreendimento. 
Com a declaração da inconstitucionalidade parcial do § 1o do art. 36 
da Lei 9.985/2000 (ADIN 3378), para eliminar do seu texto os trechos 
que definiam o quantum compensatório pela incidência de um 
percentual sobre os custos do empreendimento, o STF trouxe a 
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Curso de Direito Ambiental, p. 289-90. 
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necessária correspondência entre os propósitos da compensação 
ambiental e o seu valor monetário70. 

 

 Ressalte-se que, além do caput e do § 1º (com as modificações operadas 

pelo julgamento da ADIN), continuam em pleno vigor as normas constantes dos § 2º 

e 3o do art. 36 da Lei do SNUC. Assim, compete ao órgão ambiental licenciador, com 

base nas propostas apresentadas no EIA/RIMA e ouvido o empreendedor, definir 

a(s) unidade(s) de conservação a ser(em) beneficiada(s), podendo, inclusive, 

contemplar-se a criação de novas UCs (§ 2º). O § 3º, que trata da chamada 

autorização para o licenciamento ambiental, por sua complexidade, será examinado 

com mais vagar logo adiante. 

 À vista da decisão do Supremo, é de se ressaltar que os arts. 31, 31-A e 

31-B do Decreto n. 4.340/02 receberam nova redação ditada pelo Decreto n. 

6.848/09, estabelecendo uma fórmula destinada ao cálculo do valor da 

compensação ambiental.  

 Além disso, o regulamento prevê a criação de câmaras de compensação 

ambiental na esfera dos órgãos licenciadores, compostas por representantes dos 

mesmos, as quais deverão analisar e propor a aplicação da compensação 

ambiental, para a aprovação da autoridade competente, de acordo com os estudos 

ambientais realizados e percentuais definidos (art. 32).   

 E mais.  Estabeleceu-se uma ordem de prioridade na destinação dos 

recursos oriundos da compensação ambiental (art. 33), qual seja: a) regularização 

fundiária e demarcação das terras (I); b) elaboração, revisão ou implantação do 

plano de manejo (II); c) aquisição de bens e serviços necessários à implantação, 

gestão, monitoramento e proteção da unidade, inclusive de sua área de 

amortecimento (III); d) desenvolvimento de estudos necessários à criação de nova 

UC (IV); e) desenvolvimento de pesquisas necessárias ao manejo da UC e 

respectiva área de amortecimento (V).  Contudo, em se tratando de Reserva 

Particular do Patrimônio Natural, Monumento Natural, Refúgio da Vida Silvestre, 

Área de Relevante Interesse Ecológico e Área de Proteção Ambiental, quando as 

áreas não pertencerem ao Poder Público, os recursos oriundos da compensação 

somente poderão ser aplicados nas seguintes atividades (parágrafo único): a) 

elaboração do plano de manejo (I); b) realização de pesquisas para o manejo (II); c) 
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Licenciamento e compensação ambiental na Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
(SNUC), p. 242. 
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implantação de programas de educação ambiental (III); d) financiamento de estudos 

de viabilidade econômica para uso sustentável dos recursos naturais da unidade 

afetada (IV). 

 O art. 36 da Lei do SNUC traz outro dispositivo gerador de grande 

polêmica na prática.  Trata-se do seu § 3º, que estabelece que, quando um 

determinado empreendimento puder afetar uma UC específica ou sua zona de 

amortecimento, o licenciamento ambiental respectivo somente poderá ser concedido 

após autorização do órgão gestor da unidade, a qual deverá ser beneficiária da 

compensação, ainda que não seja de proteção integral.  

 As controvérsias decorrentes da referida norma surgem de algumas 

distorções interpretativas que levam a certas práticas indevidas na aplicação do 

dispositivo. A primeira delas é tentar ampliar-lhe o alcance de tal maneira a que 

atinja qualquer empreendimento ou atividade sujeitos a licenciamento ambiental e 

não apenas aqueles sujeitos a EIA/RIMA.  Ora, é evidente que não se pode ler o 

parágrafo em questão de maneira dissociada do caput, de modo que os 

empreendimentos a que aquele se refere só podem ser aqueles potencialmente 

causadores de “significativo impacto ambiental”, os quais, nos termos do disposto no 

art. 225, § 1º, IV, da CF/88, sujeitam-se à exigência de elaboração de EIA/RIMA.  

Assim, somente nestes casos é que se há de falar em autorização para o 

licenciamento ambiental71. 

 Outro equívoco em que normalmente se incide decorre do uso de 

expressões que não se encontram previstas no dispositivo legal regulador da 

matéria, o que, não raro, dá margem a conclusões indevidas.  Com efeito, a norma é 

absolutamente clara no sentido de que a autorização somente é exigível se o 

empreendimento ou a atividade puderem afetar a UC ou sua zona de amortecimento 

(ZA) – como tal entendido “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”, conforme dita o art. 
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 No mesmo sentido, embora se referindo mais especificamente às regras do caput e dos §§ 1
o
 e 2

o
, 

Érika Bechara afirma: “Mesmo sendo um instrumento bem-vindo, não podemos, só por isso, utilizá-lo 
em todos os procedimentos de licenciamento ambiental, pois, não há dúvidas, o texto do art. 36 da 
Lei 9.985/00 está a exigir compensação ambiental prévia apenas dos empreendimentos sujeitos ao 
EPIA/RIMA ou, em outras palavras, de empreendimentos potencialmente causadores de impacto 
ambiental significativo” (Licenciamento e compensação ambiental na Lei do Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação (SNUC), p. 214).  Confirmando isto, o art. 31 do Decreto n. 4.340/02, com 
a redação que lhe deu o Decreto n. 6.848/09, fixou que o grau de impacto será estabelecido “a partir 
de estudo prévio de impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA”. 
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2º, XVIII, da Lei do SNUC.  Segundo o disposto no art. 25, caput e parágrafos, da 

mesma lei, todas as UCs, com exceção das APAs e das RPPNs, devem possuir 

zona de amortecimento, cujos limites e normas regulamentadoras da ocupação e do 

uso dos recursos serão estabelecidos pelo órgão gestor da unidade no momento da 

sua criação ou posteriormente. 

 Deste modo, não há que se falar em outra coisa, para fins de que seja 

exigível a autorização para o licenciamento ambiental, que não a circunstância de o 

empreendimento ou a atividade poderem afetar a própria UC ou sua ZA.   Assim, 

expressões como “área circundante”72, “entorno”, “nas proximidades”, entre outras, 

não possuem o condão de se equiparar àquelas previstas na norma legal.  

 Visando a regulamentar o tema, o CONAMA editou a Resolução n. 

428/10, o que seria até mesmo dispensável, dada a clareza com que a lei o tratou.  

 Segundo o ato administrativo normativo em questão: a) os 

empreendimentos que dependem de autorização para o licenciamento ambiental 

são aqueles sujeitos a EIA/RIMA; b) não há qualquer menção a áreas circundantes, 

mas apenas a zonas de amortecimento; c) para as UCs que não possuam zona de 

amortecimento, a autorização será exigível para empreendimentos e atividades 

situados dentro de uma faixa de 3 mil metros a partir do seu limite, durante o prazo 

de 5 anos contados a partir da publicação da resolução; d) esta regra não se aplica 

a RPPNs, APAs e áreas urbanas consolidadas; e) nos casos em que seja 

necessária a autorização, os estudos passíveis de ser exigidos pelo órgão gestor 

estão restritos à avaliação dos impactos do empreendimento na UC ou na sua ZA; f) 

caso o empreendimento não esteja sujeito a EIA/RIMA, o órgão gestor deverá ser 

cientificado do respectivo licenciamento, nos seguintes casos: f.1- quando puder 

causar impacto direto na UC; f.2- quando estiver localizado na sua ZA; f.3- estiver 

localizado dentro de uma faixa de até 2 km da UC cuja ZA não tenha sido 

estabelecida no prazo de 5 anos contados da vigência da resolução. 
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Área circundante constava da Resolução CONAMA n. 13/90 e implicava o estabelecimento de um 
raio de dez km ao redor da UC. Muitos advogavam a tese da prevalência da referida resolução 
mesmo após o advento da Lei do SNUC, chegando o Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade – ICMBio a tentar restabelecer a noção de área circundante, revogada há quase 20 
anos, através da edição da Instrução Normativa n. 05/09 do órgão. A propósito, esta instrução 
também não fazia qualquer diferença entre empreendimentos sujeitos a simples licenciamento ou a 
EIA/RIMA, nem tampouco ressalvava as APAs e RPPNs da exigência de autorização para o 
licenciamento ambiental.  Em suma, extrapolava, em diversos aspectos, a norma legal que pretendia 
regulamentar. Sobre o tema, v. DANTAS, Marcelo Buzaglo. SAES, Marcos André Bruxel. Autorização 
para o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades que afetem unidades de 
conservação, p. 38-9. 
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 Não é à toa que, tratando do tema, Paulo de Bessa Antunes afirma:  

 

São muitas as repercussões jurídicas da instituição das chamadas 
Zonas de Amortecimento (ou Áreas Circundantes) das Unidades de 
Conservação, com ênfase no fato de que as normas jurídicas que 
disciplinam a matéria são extremamente frágeis, confusas e, 
portanto, capazes de gerar grave insegurança jurídica, inclusive na 
esfera penal73. 

 

 Ainda, é de se ressaltar que o art. 60 da Lei n. 9.985/00 revogou 

expressamente o art. 18 da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que 

transformava as APPs do art. 2º do Código Florestal então em vigor em reservas ou 

estações ecológicas.  A advertência é feita porque algumas sentenças e acórdãos 

(inclusive de Tribunais Superiores) continuam a fundamentar seu entendimento no 

aludido dispositivo, que não mais existe no ordenamento jurídico em vigor há mais 

de uma década.   

 

4  O princípio da legalidade 

 

 O art. 5o, II, da CF/88 estabelece que “ninguém será obrigado a fazer ou a 

deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”.  Também o art. 37, caput, da 

mesma Carta estabelece que a administração pública deverá observar, entre outros, 

o princípio da legalidade. 

 No Direito Ambiental, contudo, o princípio da legalidade vem sofrendo 

diversos ataques, excepcionando-se significativamente a sua incidência, em clara 

distorção do real alcance dos mandamentos constitucionais que o preveem. Com 

efeito, ao contrário do que dita a Constituição Federal, tem-se aceito, no âmbito da 

regulamentação ambiental brasileira, que normas inferiores criem deveres e 

obrigações, ainda que sem base legal para tanto. Justifica-se com o fato de que o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental e que, 
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Áreas protegidas e propriedade constitucional, p. 75.  De fato, como bem lembra o autor à p. 97 a 
110, o termo área circundante constou também do art. 27 do Decreto n. 99.274/90, estabelecendo 
também um raio de 10 km das UCs, em que, segundo a norma, as atividades ficarão sujeitas à 
normatização do CONAMA.  O grave é que o art. 40 da Lei n. 9.605/98 tipifica como crime causar 
dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às áreas de que tratar o art. 27 do Decreto n. 
99.274, de 6 de junho de 1990, independentemente de sua localização”.  Logo, apesar do regramento 
não mais estar em vigor, há evidente repercussão na esfera penal, o que, a toda evidência, não é 
possível admitir. 
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portanto, quando se trata de tutelá-lo não seria exigível um formalismo exacerbado, 

dispensando-se que os deveres e obrigações sejam previstos em lei. 

 Com todo o respeito, por mais que alguém se esforce em tentar 

demonstrar o contrário, a tese, conquanto sedutora, por prestigiar a defesa de um 

direito que toca às futuras gerações, não pode prevalecer74. Fosse assim e qualquer 

direito fundamental de igual relevância também estaria a merecer guarida através de 

normas inferiores, o que poderia representar uma verdadeira derrocada do princípio 

constitucional da legalidade, o que não é de se admitir. 

 Assim, todo e qualquer ato normativo que vise a regular a proteção ao 

meio ambiente deve obediência ao princípio constitucional da legalidade. Portarias, 

instruções normativas, resoluções, decretos, etc. só poderão ser considerados 

válidos se respeitarem quantum satis o princípio da reserva legal75. Não é, porém, o 

que se tem visto na prática do Direito Ambiental brasileiro.   

 Com efeito, diferentemente do que se dá nos outros ramos da Ciência 

Jurídica, no Direito Ambiental se dá uma importância exacerbada a atos normativos 

de hierarquia inferior, como se eles pudessem ser considerados válidos ainda que 

expedidos em dissonância com o que dispõe a lei. É o que se verifica em algumas 

normas constantes de decretos, que não raro vão além da disciplina imposta pela 

regra que visam justamente a regulamentar.  Veja-se, por exemplo, a seguinte 

situação, narrada por Paulo de Bessa Antunes:  

 

A lei nada dispôs sobre a existência de “áreas circundantes”, assim 
como não dispôs a Lei no 6.902/81. Contudo, a pretexto de 
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Assim, Paulo de Bessa Antunes, com base nos votos dos Ministros Celso de Mello, Joaquim 
Barbosa e Menezes Direito no julgamento da ADIN n. 3.378/DF, “a principiologia própria do Direito 
Ambiental não está colocada acima de princípios constitucionais estabilizados como o da legalidade e 
o da ampla defesa” (Áreas protegidas e propriedade constitucional, p. 107). Neste sentido: “Mesmo 
que se reconheça a relevância do direito ambiental, não se pode esquecer que ele é também 
submisso, tanto quanto nos demais campos do direito público, à estrita legalidade. A lei – mesmo 
tomada a expressão em sentido amplo – é que governará a ação ou a omissão. Não se vê como 
debitar ao tratamento casuístico a definição daquilo que pode ou não ser feito, mormente quando se 
está diante de empreendimentos econômicos. Aos empreendedores, como em favor de todos, a 
segurança jurídica é imperativa. A Constituição Federal garante, demais, a livre iniciativa e a 
propriedade particular. Mesmo que não se cuide de valores absolutos, devendo ser entrosados com 
outros tantos vetores, não se pode também chegar ao ponto de ofender os seus cernes” (Mandado 
de Segurança n. 023.08.078837-0, da Vara dos Feitos da Fazenda da Capital do Estado de Santa 
Catarina, Juiz Hélio do Valle Pereira). 
75

 Neste sentido, aliás, o STJ, com base em decisão do Supremo, já decidiu ser vedado ao IBAMA 
impor sanções com base em portaria, por ofensa ao princípio da legalidade (REsp. n. 1.164.140/MG, 
Rel. Min. Humberto Martins, in DJe de 21/9/11). E mais recentemente: “Somente a Lei, em razão do 
princípio da estrita adstrição da Administração à legalidade, pode instituir sanção restritiva de direitos 
subjetivos” (AgRg no REsp. n. 1287739/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, in DJe de 31/5/12). 
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regulamentar a norma legal, o Decreto no 99.274, de 6 de junho de 
1990, em seu artigo 27, dispôs o seguinte: (...). Tal situação 
permanece, ainda que reduzida a abrangência da área circundante 
pela Resolução no 428/2010. Não é necessário muito esforço para 
que se constate que o regulamento extrapolou dos limites da lei. E 
mais: o artigo 27 do decreto está inserido no Título II do decreto, o 
qual se denomina assim: “Das Estações Ecológicas e das Áreas de 
Proteção Ambiental”.  Ora, mesmo que, em esforço ímpar, se 
admitisse que as áreas circundantes pudessem ser admitidas como 
legais, a sua aplicação somente poderia ser relativa às Estações 
Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental, pois expressamente 
previstas no decreto. Contudo, a lei do Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação deu novo tratamento à matéria e, ipso 
iure, revogou o artigo 18 da Lei no 6.938/81. Evidentemente, dada a 
revogação do artigo da lei, revogado está o artigo do decreto que o 
regulamentara. Mais grave ainda é o fato de que o Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (Conama) editou a Resolução no13/90 e 
manteve o perímetro tratado pelo decreto, ora reduzido pela 
Resolução no428/1076.  

 

 O mesmo se diga de atos de hierarquia muitíssimo inferior, como as 

instruções normativas.  Com efeito, é corrente na prática da Administração Pública 

brasileira que se dê mais importância a atos internos do órgão do que à legislação 

em vigor ou mesmo à Constituição da República.   

 Não é por outro motivo, aliás, que foi editada a Lei n. 10.650/03, que 

“dispõe sobre os dados e informações existentes nos órgãos e entidades integrantes 

do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, instituído pela Lei no 6.938, de 

31 de agosto de 1981” (art. 1o).  Isto se deve ao fato de que, não obstante o princípio 

constitucional da publicidade (art. 37, caput), a maioria dos órgãos ambientais do 

país sempre se recusava a prestar informações e a dar acesso aos autos de 

processos administrativos em tramitação.  Até mesmo, pasme-se, para advogados, 

que têm direito assegurado por lei a “ter vista dos processos judiciais ou 

administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente, ou 

retirá-los pelos prazos legais” (Lei n. 8.906/94, art. 7o, XV).  Não era raro (e, 

infelizmente, ainda não é) que um cidadão (advogado ou não), buscando ter vista de 

processos administrativos em órgãos ambientais, depare-se com portarias ou 

instruções normativas que visam a impedir ou, no mínimo, dificultar 

substancialmente o exercício do direito legítimo.  Daí a necessidade de edição de 

uma lei para fazer cumprir o que já constava da Constituição.  
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Áreas protegidas e propriedade constitucional, p. 76-7. Inobstante, em julgado sobre o tema, o STJ 
faz menção expressa ao termo “Zona Circundante” (CC n. 73.028/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, in 
DJe de 10/11/09). 
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 Este fenômeno, conquanto lamentável, é muito comum no âmbito do 

Direito Ambiental brasileiro. Mas o mais grave reside na edição de resoluções pelos 

Conselhos de Meio Ambiente (especialmente o nacional, mas também os estaduais), 

as quais contêm regras que deveriam constar de lei em sentido estrito. 

 Antes de se adentrar no exame de alguns destes atos administrativos 

normativos em espécie, convém examinar as normas legais que lhe dão 

sustentáculo.  A primeira delas é aquela contida no art. 6o da Lei n. 6.938/81, que ao 

arrolar os órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA 

previu, como órgão consultivo e deliberativo, o CONAMA, que, entre outras, deveria 

ter a finalidade de “deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e 

padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à 

sadia qualidade de vida”.  A competência do órgão, por sua vez, é prevista no art. 8o 

do mesmo diploma legal, que estabelece: 

 

Compete ao CONAMA:   
I - estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para 
o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluídoras, a 
ser concedido pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA;  
(…). 
VI - estabelecer, privativamente, normas e padrões nacionais de 
controle da poluição por veículos automotores, aeronaves e 
embarcações, mediante audiência dos Ministérios competentes; 
VII - estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à 
manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso 
racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos. 

 

 Como se vê, entre outras que não nos interessam neste momento, estas 

são as atribuições do CONAMA que foram expressamente delegadas por lei. 

 Cuidando do tema, Maria Luiza Werneck dos Santos assevera: 

  

Ora, atente-se bem que o que será levado em conta para efeito do 
estabelecimento dos critérios, normas e padrões é um parâmetro 
exclusivamente técnico – a capacidade autodepuradora da água, do 
ar e do solo, conduzindo, inevitavelmente, à conclusão de que as 
normas, critérios e padrões são parâmetros técnicos. 
(...).  
Essa competência delegada ao Conama consubstancia, assim, 
atribuição de natureza técnica, de fixação de índices e parâmetros 
técnicos, a serem propostos por especialistas, peritos na matéria, 
pois, de fato, minúcias de caráter técnico não são próprias dos textos 
legislativos77. 
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Os limites da competência normativa do CONAMA, p. 1304-5. Também assim, Sidney Guerra e 
Sérgio Guerra ressaltam que “o CONAMA, a teor do que dispõe a Lei n. 6.938/81, vem editando uma 
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 Não há como não concordar com a afirmação acima.  De fato, as normas 

legais ora transcritas são claras no sentido de atribuir ao CONAMA uma 

competência para a fixação de parâmetros técnicos.  Não quer dizer, em absoluto, 

que ele estaria o autorizado a estabelecer restrições ao direito de propriedade.  A 

propósito, prossegue a autora: 

  

Conclui-se, portanto – não é demais repetir -  que a competência que 
a Lei 6.938/81 delegou ao Conama não consubstancia, a toda 
evidência, uma competência normativa destinada a inovar na ordem 
jurídica, seja impondo obrigações, seja instituindo direitos ou 
estipulando sanções. 
(...).  
Não pode, portanto, o Conama editar norma que implique 
intervenção na liberdade ou propriedade do cidadão, porque essa 
matéria está reservada à lei, em razão do princípio da legalidade, 
consagrado no art. 5.º do Estatuto Fundamental78. 

  

 De outro lado, não é necessário ir longe para se concluir, com a doutrina 

administrativista, que uma norma de caráter meramente regulamentador não pode 

extrapolar os limites da lei a que visa justamente regulamentar.  Maria Sylvia Zanella 

Di Pietro afirma, com acerto, que “a Administração Pública não pode, por simples ato 

administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou impor 

vedações aos administrados; para tanto, ela depende de lei”79.  

 Não é outra a lição de Celso Antonio Bandeira de Mello: 

 
Se o regulamento não pode criar direitos ou restrições à liberdade, 
propriedade e atividades dos indivíduos que já não estejam 
estabelecidos e restringidos na lei, menos ainda poderão fazê-lo 
instruções, portarias ou resoluções. Se o regulamento não pode ser 
instrumento para regular matéria que, por ser legislativa, é 

                                                                                                                                                                                     

série de normativas privando o direito sobre a propriedade plena de imóveis, além de impor inúmeras 
limitações administrativas que inviabilizam a utilização comercial de áreas urbanas” (Curso de Direito 
Ambiental, p. 209). 
78

Os limites da competência normativa do CONAMA, p. 1307. “Limitação ao direito de propriedade, 
portanto, independentemente da corrente doutrinária que se filie acerca da configuração atual do 
princípio da legalidade, só pode ser criada por lei, isto é, norma primária editada pelo Congresso 
Nacional, garantindo-se, ainda, ao proprietário o direito a justa indenização” (GUERRA, Sidney. 
GUERRA, Sérgio. Curso de Direito Ambiental, p. 209).  Não se trata, portanto, como indevidamente 
afirmado, de “adotar-se interpretação privilegiando apenas interesses privados, em detrimento do 
interesse da coletividade na proteção do bem ambiental, previsto constitucionalmente e essencial ao 
direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado: in dubio pro natura” (LEUZINGER, 
Márcia Dieguez. A importância do Código Florestal no quadro normativo ambiental brasileiro, p. 262).  
79

Direito Administrativo, p. 63.  Assim também: “A resolução não pode contrariar a Constituição, a lei, 
o decreto regulamentar, o regimento (se for decorrente de decisão de órgão colegiado)” (MEDAUAR, 
Odete. Direito Administrativo Moderno, p. 158). 
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insuscetível de delegação, menos ainda poderão fazê-lo atos de 
estirpe inferior, quais instruções, portarias ou resoluções.  
Se o Chefe do Poder Executivo não pode assenhorar-se de funções 
legislativas nem recebê-las para isso por complacência irregular do 
Poder Legislativo, menos ainda poderão outros órgãos ou entidades 
da Administração direta ou indireta80. 

 

 Neste contexto, pode-se dizer que, em alguns casos, o CONAMA cumpriu 

seu papel de órgão que tem por finalidade precípua estabelecer critérios e 

parâmetros técnicos em matéria ambiental.  Em outros, contudo, afastou-se desse 

mister, extrapolando sua competência e afrontando o princípio da legalidade. 

 É o que se dá, por exemplo, em relação à maioria das normas constantes 

das resoluções que tratam de áreas de preservação permanente.  Nestes casos, o 

CONAMA, sub-rogando a competência do legislador, endereçou deveres e 

obrigações aos particulares, mediante a adoção de restrições ao exercício do direito 

de propriedade, o que, evidentemente, não lhe era dado fazer. Referimo-nos, em 

especial, à Resolução n. 04/85, posteriormente substituída pelas Resoluções ns. 

302/02 e 303/02.  

 Saliente-se, inicialmente, que as referidas normas foram tacitamente 

revogadas pelo novo Código Florestal (Lei n. 12.651/12).  Elas haviam sido editadas 

com o propósito de regulamentar a Lei n. 4.771/65, de modo que, revogada esta (art. 

83 do novo Código), aquelas, por conseguinte, também desapareceram do mundo 

jurídico. Não é outra a conclusão que decorre da seguinte passagem da clássica 

obra de Carlos Maximiliano: 

 

Extinta uma disposição, ou um instituto jurídico, cessam todas as 
determinações que aparecem como simples consequências, 
explicações, limitações, ou se destinam a lhe facilitar a execução ou 
funcionamento, a fortalecer ou abrandar os seus efeitos. O preceito 
principal arrasta em sua queda o seu dependente ou acessório81. 
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 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo Brasileiro, p. 364. No 
mesmo sentido: “As resoluções, normativas ou individuais, são sempre atos inferiores ao regulamento 
e ao regimento, não podendo invocá-los ou contrariá-los, mas unicamente complementá-los e explicá-
los” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, p. 185). 
81

Hermenêutica e Aplicação do Direito, p. 293. Tratando de situação análoga, Luís Carlos de Morais 
chega à mesma conclusão do texto, a saber: “Outro motivo para que se considere a referida 
Resolução [04/85] extirpada do ordenamento jurídico nacional é a Lei n. 7.803/89, a qual modificou 
vários elementos do art. 2

o
 do Código Florestal. Considerando que lei posterior à CF/88 tratou sobre 

as áreas de preservação permanente, alterando a redação do referido artigo, as disposições 
anteriores, não confirmadas, perderam sua validade pela revogação tácita” (Curso de Direito 
Ambiental, p. 31).  
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 Reforça este ponto de vista o fato de que a Lei n. 12.651/12 incorporou 

(ou, no mínimo, inspirou-se em) algumas disposições constantes das resoluções do 

CONAMA.  Isto, por si só, já seria suficiente para justificar a revogação, pois, como 

bem salientam Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, mesmo que a lei 

nova “não mencione expressamente a lei revogada, há revogação tácita  quando a 

norma anterior foi incompatível com a lei nova ou quando a  lei nova regular 

inteiramente a matéria de que tratava a lei  anterior"82. 

 Sendo assim, em relação a todas as normas não incorporadas, a 

ilegalidade ressoa ainda mais flagrante ante a tácita revogação que sofreram83. Esta 

circunstância (incorporação das regras da resolução pela lei) se verifica em relação 

aos manguezais e às veredas, que passaram a figurar no rol das APPs do novo 

Código (art. 4o, VIII e XI, respectivamente). 

 Ainda que assim não fosse, o fato é que as regras constantes das 

resoluções em questão, mesmo antes do advento do novo Código Florestal, já não 

podiam ser consideradas válidas, diante do flagrante extrapolamento, pelo 

CONAMA, dos limites de sua competência.   

 Tomemos, inicialmente, a Resolução n. 303/02.  Editada sob o pretexto de 

uma suposta “necessidade de regulamentar o art. 2o da Lei n. 4.771/65”, então em 

vigor, o ato administrativo normativo em questão tem por objeto “o estabelecimento 

de parâmetros, definições e limites referentes às Áreas de Preservação Permanente” 

(art. 1o).   

 O art. 2o trazia um rol de conceitos, alguns dos quais foram incorporados, 

total ou parcialmente, por incisos do art. 3o da Lei n. 12.651/65 – o que, reitere-se 

ainda uma vez, reforça a tese da revogação. 

 Mas a afronta ao princípio da legalidade reside no art. 3o da resolução, 

que estabelece áreas de preservação permanente distintas daquelas previstas no 

art. 2o da Lei n. 4.771/65 e do art. 4o da Lei n. 12.651/12.  

 É o que se dá em relação já ao inciso I do art. 3o, que estabelece que a 

faixa marginal dos cursos d’água deveria ser medida “a partir do nível mais alto, em 
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Código Civil comentado e legislação extravagante, p. 124. Idêntico fenômeno se verifica em relação 
à Lei Complementar n. 140/11 e à Resolução CONAMA n. 237/97. 
83

Tratando de situação análoga, Luís Carlos de Morais chega à mesma conclusão do texto, a saber: 
“Outro motivo para que se considere a referida Resolução [04/85] extirpada do ordenamento jurídico 
nacional é a Lei n. 7.803/89, a qual modificou vários elementos do art. 2

o
 do Código Florestal. 

Considerando que lei posterior à CF/88 tratou sobre as áreas de preservação permanente, alterando 
a redação do referido artigo, as disposições anteriores, não confirmadas, perderam sua validade pela 
revogação tácita” (Curso de Direito Ambiental, p. 31). 
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projeção horizontal”.  Ocorre que o art. 4o, I, da Lei n. 12.651/12 prevê que a referida 

faixa será medida “desde a borda da calha do leito regular”.   

 O mesmo se diga em relação às APPs situadas em zonas rurais, que 

segundo o novo Código Florestal (art. 4o, II, a) serão de 100 metros (norma análoga 

àquela constante da resolução, art. 3o, III, b), exceto para o corpo d’água de até 20 

hectares, cuja faixa será de 50 metros.  Esta ressalva não existe no ato normativo 

inferior.  

 Comparando-se também as normas que caracterizam como APPs os 

topos de morros, montes, montanhas e serras, verifica-se haver diferenças, na 

medida em que o texto da lei estabelece uma altura mínima de 100 metros e uma 

inclinação média maior que 25o (art. 3o, IX), que não constam da resolução (art. 3o, 

V).  

 Mas é em relação às restingas e às dunas que fica mais evidente a 

ilegalidade da resolução.  O novo Código manteve o regime do anterior no particular, 

estabelecendo como de preservação permanente “as restingas, como fixadoras de 

dunas ou estabilizadoras de mangues” (art. 3o, VI).  A Resolução CONAMA n. 

303/02, contudo, dispôs, no particular: 

 

Art. 3º Constitui Área de Preservação Permanente a área situada: 
(…) 
IX - nas restingas: 
a) em faixa mínima de trezentos metros, medidos a partir da linha de 
preamar máxima; 
(...) 
XI- em duna.  

 

  Além disso, não guardam qualquer correspondência no Código 

Florestal as seguintes áreas consideradas como APPs pelo art. 3o da resolução: a) 

linhas de cumeada (VI); b) locais de refúgio ou reprodução de aves migratórias (XIII); 

c) locais de refúgio ou reprodução de exemplares da fauna ameaçadas de extinção 

(XIV); d) praias (XV) 

  Ora, como se vê com facilidade, a norma em questão criou APPs sem 

qualquer base legal, tendo inovado indevidamente no ordenamento jurídico – tanto o 

atual, quanto o anterior –, o que caracteriza irrefutável ofensa ao princípio 

constitucional da legalidade. 
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  O mesmo se dá em relação à Resolução CONAMA 302/03, editada sob o 

mesmo pretexto de regulamentar o art. 2o do Código Florestal então vigente e cujo 

objetivo era o de dispor sobre os parâmetros, definições e limites das APPS de 

reservatório artificial.  O art. 3o da norma assim preceituava: 

 

Art. 3º Constitui Área de Preservação Permanente a área com 
largura mínima, em projeção horizontal, no entorno dos reservatórios 
artificiais, medida a partir do nível máximo normal de: 
I - trinta metros para os reservatórios artificiais situados em áreas 
urbanas consolidadas e cem metros para áreas rurais; 
II - quinze metros, no mínimo, para os reservatórios artificiais de 
geração de energia elétrica com até dez hectares, sem prejuízo da 
compensação ambiental. 
III - quinze metros, no mínimo, para reservatórios artificiais não 
utilizados em abastecimento público ou geração de energia elétrica, 
com até vinte hectares de superfície e localizados em área rural. 

 
 

  Como se sabe, o Código Florestal de 1965 não estabelecia uma 

metragem de afastamento em tais hipóteses, o que levou o CONAMA a suplantar a 

ausência, o que entretanto não podia fazer, por se tratar de competência legislativa 

suplementar dos Estados (CF/88, art. 24) e dos Municípios (idem, art. 30, II)84. 

  O atual Código, porém, estabeleceu que a faixa de proteção de 

reservatórios d’água artificiais será definida na licença ambiental do empreendimento 

(art. 4o, III), exceto nos casos em que eles não decorram de barramento ou 

represamento (§ 1o) e naqueles situados em áreas rurais com até 20 hectares de 

superfície, caso em que a APP terá, no mínimo, 15 metros (§ 2o).  

  Como se observa, o novo regime é absolutamente incompatível com 

aquele previsto na resolução, a qual, ainda que se considerasse em vigor, seria 

ilegal, portanto. 

  A doutrina, desde quando ainda vigia a Resolução CONAMA n. 04/85 – 

em que estas normas surgiram – já a considerava ilegal nos pontos em que 

conflitava com o Código vigente à época (Lei n. 4.771/65).  Assim era a lição de 

Juraci Perez Magalhães: 
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 Neste sentido: “Os artigos 3º (Resolução nº 302/02) e 4º (Resolução nº 303/02) do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente afrontam diretamente a ordem jurídica democrática, pois invadem 
competência constitucional dos Estados-Membros da federação em legislar supletivamente às 
normas gerais estabelecidas pela União sobre florestas, no caso o Código Florestal. No caso 
concreto, o artigo 2º, b, do Código Florestalnão definiu uma metragem a ser considerada como área 
de preservação permanente ao redor de lagos, lagoas ou reservatórios naturais ou artificiais” 
(ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental, p. 615).  
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Parece-nos que essa resolução seria perfeitamente dispensável, vez 
que veio criar mais embaraços do que ajudar. Ora, o art. 2o do 
Código impõe restrições ao direito de propriedade. Por essa razão, a 
Administração, evidentemente, não pode aumentar essas restrições 
por um simples ato administrativo. Assim, qualquer item dessa 
resolução que afronte a lei não tem valor algum.  
(...). 
Assim, a citada resolução consegue, ao mesmo tempo, afrontar a lei 
e a Constituição, por isso totalmente inconstitucional85. 

 

 Também essa era a posição de Paulo Affonso Leme Machado, com a 

autoridade de quem foi um dos membros do CONAMA a participar da aprovação da 

resolução que, posteriormente, revelou-se inconstitucional86. 

 O autor reafirmou a mesma posição em relação às Resoluções ns. 302/02 

e 303/02, a saber: 
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Comentários ao Código Florestal, p. 61. No mesmo sentido: “Desdobrando: a competência do 
Conama não pode inovar originariamente, no campo das proibições do direito de uso da propriedade; 
é-lhes permitido assumir matriz legal e adequá-las aos casos específicos, nada mais. Portanto, os 
arts. 3

o
 e 4

o
 da Resolução Conama 04/85 são inconstitucionais por invadirem campo de matéria 

vinculada à reserva legal e, caso esse vício já não nulificasse esse normativo, seria ilegal, sem 
qualquer efeito coator, por extrapolar o poder, a competência, o rol de atribuições conferidas pela Lei 
n

o
 6.938/81. O conflito entre a redação da Resolução 04/85 com o art. 2

o
 da Lei n

o
 4.771/65, torna-se 

evidente, quando modifica a limitação da propriedade.  
(...) 
Portanto, ultrapassada qualquer alegação de que a Resolução Conama n

o
 04/85 tenha alterado a 

redação dos arts. 2
o
 e 3

o
 do Código Florestal” (MORAES, Luís Carlos Silva de. Código Florestal 

Comentado, p. 45-6). 
86

 A Resolução n. 004/1985-CONAMA foi votada e publicada quando estava em vigor a Emenda 
Constitucional 1/1969. Ainda que a resolução não se constitua em lei delegada, entretanto, não foi à 
época inconstitucional, pois não se havia reservado expressamente para o Poder Legislativo tratar do 
‘direito de propriedade’. Por isso, como Conselheiro do CONAMA, votamos favoravelmente à 
aprovação da resolução. Contudo, diferente é o enfoque jurídico a ser dado a essa resolução com o 
advento da Constituição Federal de 1988. (...) 
Os regulamentos só poderão dispor sobre a propriedade privada se forem de absoluta fidelidade à lei, 
isto é, se respeitarem estritamente o conteúdo e os limites do direito de propriedade dados pela lei. 
Não podendo o direito de propriedade ser objeto de lei delegada, por via de consequência, também 
não pode ser objeto de decreto, nem de outros atos administrativos, como as resoluções e as 
portarias. Não se retira do Poder Executivo sua função de aplicar a lei com relação ao direito de 
propriedade, mas impede-se a esse poder de criar normas concernentes a deveres e a direitos de 
propriedade. 
Isso é salutar, porque através do processo legislativo amplia-se o debate e alarga-se a possibilidade 
de participação de todos os interessados em um procedimento constitucionalmente estruturado, que é 
o da elaboração de uma lei. 
Essa valorização do emprego do processo legislativo, isto é, da Lei, ocorreu, também, no capítulo do 
Meio Ambiente, da Constituição Federal de 1988, como se vê do art. 225, § 1.

o
, III, e § 6.

º
 A alteração 

e a supressão de espaços territoriais protegidos e a criação e a instalação de usinas, com reator 
nuclear, só podem ser realizadas por lei. 
Direito de propriedade e direito do meio ambiente utilizam, pois, a lei para definir seus contornos, 
suas necessidades e suas aspirações. Esses direitos-deveres podem ajustar-se e estar conciliados, 
mas se estiverem em colisão, teremos que confrontar as normas jurídicas de cada um desses 
institutos, para saber qual deles deverá ter a prioridade ou a supremacia” (Estudos de Direito 
Ambiental, p. 125-6). 
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No art. 2º, mencionado, encontramos a contribuição das Leis 
4.771/1965 e 7.803/1989. Nesse artigo estão arrolados diversos 
elementos geomorfológicos (cursos de água, lagoas, reservatórios, 
nascentes, morros, restingas, mangues), sendo que em uns 
elementos a faixa de vegetação está claramente definida, e em 
outros somente consta o próprio elemento geomorfológico, sem se 
indicar o espaço em que a vegetação deverá se conservada. 
O Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA, em 2002, 
elaborou duas resoluções referentes a APPS: a Res. 302, de 
20.3.2002, disciplinando a APP de reservatórios artificiais, e a Res. 
303, de 20.03.2002, sobre “parâmetros, definições e limites de áreas 
de preservação permanente”. 
Na Res. 302/2002 foi estatuída área marginal ao redor do 
reservatório artificial, com diversas medidas (art. 3º); assim como na 
Res. 303/2002 foram estabelecidos os entornos dos lagos e lagoas 
naturais, veredas e de alguns outros elementos geomorfológicos, 
sendo que o Código Florestal não consta a indicação dessas 
medidas. O CONAMA agiu de boa-fé, mas nestas partes em que 
foram ultrapassados os limites indicados em lei as resoluções não 
têm força obrigatória. 
(...). 
O CONAMA, quando editou a Res. 4/1985, não teve a orientá-lo na 
matéria as normas da atual Constituição Federal, que só entrou em 
vigor em 1988. O CONAMA tem função social e ambiental 
indispensável. Mas esse Conselho não tem função legislativa, e 
nenhuma lei poderia conceder-lhe essa função. Estamos diante de 
uma patologia jurídica, que precisa ser sanada, pois caso contrário o 
mal poderia alastrar-se e teríamos o Conselho Monetário Nacional 
criando impostos e o Conselho Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária definindo os crimes. É fundamental a proteção de 
APPs, mas dentro do Estado de Direito87. 

 

  Daí a jurisprudência, de um modo geral, entender pela ilegalidade das 

normas, especialmente da 30388. Não obstante, havia também decisões que a 

tinham por ilegítima89, o que, além de tudo, gerava uma grande insegurança jurídica. 

                                                           
87

Direito Ambiental Brasileiro, p. 831-2. Criticando este ponto de vista, embora sem se referir ao autor, 
v. FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. A propriedade no Direito Ambiental, p. 236. No mesmo 
sentido do texto: MORAIS, Luís Carlos Silva de. Código Florestal Comentado, p. 58-9. GUERRA, 
Sidney. GUERRA, Sérgio. Curso de Direito Ambiental, p. 215-219. 
88

 Neste sentido: “A Resolução nº 303/2002, do CONAMA, ao considerar as dunas, por si sós, como 
área de preservação permanente, extrapolou os limites de suas atribuições, pois dispôs, de forma 
indevida, sobre matéria de reserva legal, de molde a ampliar a disciplina que está compreendida no 
Código Florestal” (Apelação Cível n. 2005.84.000.015854/RN, Rel. Des. Fed. Élio Wanderley de 
Siqueira Filho, in DJU de 16/11/06). Nos mesmos moldes: TRF5. Apelação Cível n. 
2005.84.000.000097/RN, Rel. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho, in DJU de 1º/2/07. 
Também assim: “Reconhecida a nulidade do auto de infração, baseado no artigo 3º, VII, da 
Resolução 04/85 do CONAMA, a qual adota critério abstrato (300 metros), sem base legal no Código 
Florestal” (TRF4. Apelação Cível n. 2005.72.04.004253-8/SC, Rel. Juiz Federal Márcio Antônio 
Rocha, in DJU de 27/11/07). 
89

 Dentre estas, destaque se dê ao acórdão do REsp. n. 994.881/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 
in DJe de 9/9/09, em que se decidiu que “pelo exame da legislação que regula a matéria (Leis 
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  Hoje, reitere-se, a norma encontra-se inteiramente revogada pelo Código 

Florestal, que é um ato normativo superior (lei), posterior e que, além disso, 

incorporou alguns elementos da referida norma – como a base do atual conceito de 

restinga, por exemplo, nitidamente inspirado no art. 2o, VIII, da resolução ou os 

manguezais, previstos no inciso X – não o fazendo, todavia, em relação aos tais 300 

metros da linha de preamar máxima ou às dunas. E, mesmo que assim não fosse, 

não pode ser admitida como válida, por flagrante ofensa ao princípio constitucional 

da legalidade. 

  Por fim, um assunto que costuma passar despercebido pela doutrina em 

geral.  Vimos até aqui que as resoluções do CONAMA não podem prevalecer diante 

da lei federal.  E se, contudo, a lei que contrarie a resolução fosse estadual? A 

solução deveria ser a mesma ou, neste caso, a norma, embora inferior, por ser 

federal, deveria ser observada? A resposta a esta última indagação, a nosso sentir, 

é negativa.  

  Com efeito, o princípio da legalidade não faz distinção entre leis federais, 

estaduais ou municipais.  Sendo ela válida, não pode ser afrontada por outra norma 

hierarquicamente inferior, tenha ela sido expedida pelo ente federado que for. Neste 

sentido é o entendimento de Patricia Azevedo da Silveira: 

 

Uma lei criada em nível estadual não se subordina às resoluções do 
CONAMA, pois a norma que rege primordialmente a repartição de 
competências é a constituição. Dessa forma, mesmo o artigo 8º, VII, 
deve ser lido à luz da CRFB de 1988, e não nos moldes de uma lei 
editada na vigência da constituição anterior, em que pense a sua 
importância. Ora, se os estados podem legislar sobre matéria 
ambiental, respeitada a norma geral, eles não editam simplesmente 
uma norma supletiva ou complementar, já que a União pode – e isso 
é comum no Brasil – ter extrapolado os limites daquilo que 
entendemos por norma geral. E muito menos têm de se subordinar 
aos limites impostos em nível administrativo pelo CONAMA, órgão 
consultivo e deliberativo do SISNAMA, através das resoluções que 
não possuírem esse grau de generalidade previsto no artigo 2490. 

 
                                                                                                                                                                                     

6.938/81 e 4.771/65), possui o Conama autorização legal para editar resoluções que visem à 
proteção do meio ambiente e dos recursos naturais, inclusive mediante a fixação de parâmetros, 
definições e limites de Áreas de Preservação Permanente, não havendo que se falar em excesso 
regulamentar”. Ficou vencido, na oportunidade, o Min. Teori Zavascki, que assim se pronunciou: “Sra. 
Ministra Presidente, pelo que entendi, não se discute no caso se a área é ou não restinga. Não se 
discute se o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA tem ou não poder de regulamentar. O 
que se discute é a extrapolação ou não, pela Resolução do CONAMA, do conceito de restinga 
estabelecido na lei”.  Foi acompanhado pela Ministra Denise Arruda.  Perdeu-se uma grande 
oportunidade, a nosso sentir, para o debate acerca dos limites da competência normativa do órgão. 
90

Competência ambiental, p. 156. 
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 A Suprema Corte dos Estados Unidos, em cujo modelo de federalismo o 

Brasil se inspirou, num dos julgamentos mais célebres da história do Direito 

Ambiental daquele país, decidiu em absoluta conformidade com este entendimento.  

Trata-se do caso conhecido como SWANCC (Solid Waste Agency of Northern Cook 

County), um consórcio de subúrbios de Chicago, em que se discutiu acerca da 

competência de um órgão da administração pública (Army Corps of Engineering) 

para editar normas tendentes a regulamentar o Clean Water Act no tocante à 

expressão “águas navegáveis”, consideradas, por aquela lei, como sendo “as águas 

dos Estados Unidos, incluindo o mar territorial”.  Em uma primeira regulamentação, o 

órgão definiu o termo de modo a incluir “águas como as de lagos interestaduais, rios, 

córregos (incluindo córregos intermitentes)“. Posteriormente, em 1986, editou uma 

nova norma estendendo a águas interestaduais aquelas que “são ou serão usadas 

como habitat” de aves migratórias que cruzam as fronteiras dos estados. À vista 

disto, o Army Corps of Engineering pretendeu exercer sua competência sobre a área 

de SWANCC, aduzindo que 121 espécies de pássaros haviam sido observadas no 

local, incluindo muitas que dependem de ambientes úmidos numa significativa parte 

de sua vida.  SWANCC, por sua vez, alegou que o Clean Water Act não alcançava 

águas isoladas, interiores, com base na presença de aves migratórias e, 

alternativamente, que o tema não estava sob a competência da legislação federal91.  

 O caso é muito interessante e sua análise é oportuna tendo em vista que, 

a exemplo do que ocorre com o CONAMA no Brasil, revela a divergência no que 

tange à competência de um órgão da administração pública federal para editar 

normas que, a pretexto de regulamentar a lei, vão além.  Perceba-se que o mote 

propulsor da norma – proteção de águas que sirvam de habitat para aves migratórias 

– era da mais profunda relevância.  Mesmo assim, a Suprema Corte decidiu rejeitar 

a competência do órgão. Um dos argumentos do voto condutor, da lavra de Justice 

Rehnquist, foi o seguinte: 

 

Onde uma interpretação administrativa de uma lei invoca os limites 
externos dos poderes do Congresso, espera-se uma clara indicação 
de que o Congresso pretendia aquele resultado. Este requisito 
origina-se do nosso prudente desejo de não desnecessariamente 
atingir temas constitucionais e nossa admissão de que o Congresso 
não autoriza agências administrativas a interpretar uma lei para 
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 Cf. FARBER, Daniel. FREEMAN, Jody. CARLSON, ANN. Cases and materials on Environmental 
Law, p. 806. 



 

 

 

 

 

 

102 

ampliar o limite da autoridade legislativa. Esta preocupação é 
elevada onde a interpretação administrativa altera a estrutura federal-
estadual permitindo uma usurpação federal sobre o tradicional poder 
do Estado. Assim, “onde uma interpretação aceitável contrária a uma 
lei possa gerar sérios problemas constitucionais, a Corte irá 
interpretar a lei de modo a evitar estes problemas a não ser que esta 
interpretação seja frontalmente contrária à intenção do Congresso”92. 

  

 E, no tocante à questão federativa, a Corte concluiu: 

 

Estas são questões constitucionais significativas levantadas pelas 
fórmulas de regulação dos requeridos, e nós ainda não achamos 
nada que se aproxime do claro enunciado do Congresso de que este 
pretendeu que o § 404 (a) atingisse areias abandonadas e buracos 
de cascalho como os que temos aqui. Permitir aos requeridos 
pleitear competência sobre açudes e terrenos alagadiços seguindo o 
“Migratory Bird Rule” resultaria em uma significativa colisão com o 
tradicional e original poder dos Estados sobre a terra e o uso da 
água. Mais do que expressar o desejo de reajustar o equilíbrio 
federal-estadual na matéria, o Congresso decidiu “reconhecer, 
preservar e proteger as responsabilidades e direitos dos Estados... 
de planejar o desenvolvimento e o uso (...) da terra e dos recursos 
hídricos” 33 U.S.C. § 1251 (b). Nós portanto lemos a norma como 
tendo sido escrita para evitar as significativas questões constitucional 
e de federalismo geradas pela interpretação dos requeridos, e 
portanto rejeitamos o requerimento para deferência administrativa93. 

 

 Vê-se, portanto, que os atos normativos inferiores, como os decretos, as 

resoluções, as portarias e as instruções normativas, não podem contrariar a lei. 

 

5 Competência administrativa 

 

5.1 Competência privativa dos entes federados 

 

 A competência para o exercício do poder de polícia ambiental vem 

regulada nos arts. 21 e 23 da CF/88.  

                                                           
92

 Supreme Court of the United States, 2011. 531 U.S. 159, 121 S.Ct 675, 148, L.Ed.2d 576. Insta 
notar que houve divergência na votação, capitaneada por Justice Souter e a que aderiram Justice 
Ginsburg e Justice Breyer, nos seguintes termos: “O poder de regular o comércio entre os diversos 
Estados necessária e propriamente inclui o poder de preservar os recursos naturais que geram este 
comércio. Aves migratórias, e as águas onde elas se estabelecem, são estas questões. Além disso, a 
proteção de aves migratórias é uma bem estabelecida responsabilidade federal.” 
93

 É de se observar, contudo, que a Corte não declarou a inconstitucionalidade da norma, mas 
apenas entendeu que, no caso concreto, ela ofendia o direito dos Estados de regular a matéria. 
Sobre o caso SWANCC, v. tb.: FERREY, Steven. Environmental Law, p. 229 e 475. WEINBERG, 
Philip. REILLY, Kevin A. Understanding Environmental Law, p. 127-8 e 214. MERRIL, Thomas W. The 
story of SWANCC: federalism and politics of locally unwanted land uses.   
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 O primeiro deles estabelece a competência privativa da União para os 

seguintes temas, com repercussão na esfera da proteção ao meio ambiente: 

explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão (XII), 

serviços e instalações de energia elétrica e aproveitamento energético dos cursos de 

água (b), a navegação aeroportuária (c), serviços de transporte aquaviário entre 

portos brasileiros (d), os portos marítimos, fluviais e lacustres (f); planejar e 

promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as 

secas e as inundações (XVIII); instituir sistema nacional de gerenciamento de 

recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso (XIX); instituir 

diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e 

transportes urbanos (XX); executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e 

de fronteiras (XXII); explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer 

natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e 

reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus 

derivados, atendidos determinados princípios e condições (XXIII)94. 

 Nessas hipóteses, portanto, não há qualquer espaço para que os demais 

entes federados legislem, e que qualquer iniciativa que contrarie esta máxima estará 

eivada de inconstitucionalidade. 

 

5.2 Competência comum  

 

 O art. 23 determina ser comum entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios a competência para: proteger os documentos, as obras e 

outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens 

naturais notáveis e os sítios arqueológicos (III); impedir a evasão, a destruição e a 

descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou 

cultural (IV); proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 

formas (VI) e preservar as florestas, a fauna e a flora (VII). 
                                                           
94

 Lembra Vladimir Passos de Freitas: “Fora do art. 21 também se encontra atividade de competência 
da União. Cuida-se da pesquisa e lavra de recursos minerais e aproveitamento de energia hidráulica, 
objeto do art. 176 da Lei Magna. Os recursos minerais pertencem à União, e não ao proprietário do 
solo, cabendo, portanto, à administração federal autorizar a sua exploração. A fiscalização dos 
demais atos de administração, da mesma maneira, constitui atribuição do Governo Central. Nunca é 
demais lembrar a necessidade de rígido controle nessa área, pois a lavra sem as cautelas 
necessárias constitui uma das mais graves causas de poluição dos rios. Também a pesquisa e a 
lavra das jazidas de petróleo, atividades com alto risco de poluição, são do interesse e da 
competência material da União, nos termos do art. 177 da Constituição Federal” (A Constituição 
Federal e a efetividade das normas ambientais, p. 71). 
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 Em matéria de proteção ao meio ambiente, a questão se refere, quase 

que exclusivamente, à competência dos entes federados para o licenciamento e a 

fiscalização. O tema, na prática, historicamente gerou profundas controvérsias95.  

 A principal dúvida que sempre norteou as interpretações havidas em 

relação à matéria diz com o alcance da expressão “competência comum”, a que 

alude o dispositivo constitucional em apreço.   

 De fato, duas correntes interpretativas se firmaram no trato do tema. A 

primeira dizia que, por ser a competência comum, todos os entes federados 

poderiam, indistintamente, exercer o poder de polícia ambiental, fosse para proceder 

ao licenciamento de atividades potencialmente causadoras de poluição ou 

degradação do meio ambiente, fosse para impor penalidades administrativas 

decorrentes da inobservância das normas correspondentes. A expressão “comum”, 

assim, teria um alcance ilimitado, sem qualquer parâmetro que tivesse qualquer 

correlação com a esfera de atribuição do respectivo ente federativo. 

 Ao comentar o tema antes do advento da LC n. 140/11, Édis Milaré 

afirmava que “dado que o licenciamento integra o âmbito da competência de 

execução, os três níveis de poder estão habilitados a implementar o procedimento 

licenciatório de obras ou atividades impactantes”. E arrematava: “Assim, nada 

impede venha o licenciamento a ser efetivado, cumulativamente, pelos três níveis de 

governo, o que, na prática, pode ensejar um indesejado licenciamento múltiplo”96. 

                                                           
95

 Assinala Vladimir Passos de Freitas, ao prefaciar interessante estudo acerca do tema: “Não há 
nada mais difícil e pouco tratado em matéria de Direito Ambiental como a divisão de competências 
em matéria administrativa. Os poucos estudos, as referências existentes, limitam-se a repetir os 
dispositivos constitucionais. Permanecem no óbvio. Enquanto isso, as dúvidas se agigantaram. Os 
órgãos ambientais, advogados, empresários, estudantes, todos interessados enfim, discutem como 
definir nos casos concretos o que cabe à União, aos Estados ou aos Municípios” ( in SILVEIRA, 
Patricia Azevedo da. Competência Ambiental, p. 15). E, em obra de sua autoria, afirma o autor: “A 
prática vem revelando extrema dificuldade em separar a competência dos entes políticos nos casos 
concretos. Há – é inegável – disputa de poder entre órgãos ambientais, fazendo com que, 
normalmente, mais de um atribua a si mesmo competência legislativa e material. Há, também, uma 
controvérsia histórica que jamais desaparecerá: o poder local está mais próximo dos fatos, porém é 
influenciado e envolvido nos seus próprios interesses. Óbvio que cada um apresenta suas vantagens 
e desvantagens. Há, finalmente, a dificuldade pura e simples de um sistema complexo repartido entre 
pessoas políticas diversas, no qual os conceitos são genéricos e passíveis de outras tantas 
interpretações (por exemplo, a atribuição comum a todos de proteção ao meio ambiente, Constituição 
Federal, art. 23, VI)” (A Constituição Federal e a efetividade das normas ambientais, p. 79). 
Especificamente em relação ao licenciamento, parece irrespondível a seguinte afirmação: “A 
experiência mostra que todos querem licenciar determinados empreendimentos. Outros, ninguém se 
habilita. Politicamente, por vezes, uma atividade é interessante. Outras representam um ônus sem 
retorno” (ALONSO JR., Hamilton. Aspectos jurídicos do licenciamento ambiental, p. 48). 
96

Direito do ambiente, p. 525. No mesmo sentido era a lição constante da edição anterior da obra de 
ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental, p. 188. 
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 Para outra corrente, contudo, o exercício da competência comum em 

matéria ambiental deveria se submeter a determinadas diretrizes, que seguem os 

padrões da legislação em geral, sendo que tanto o licenciamento quanto a 

fiscalização haveriam de ser exercidos por apenas um dos entes federados, tendo 

como fundamento o raio de influência do impacto ambiental da atividade. Assim, ao 

IBAMA competiria o exercício do poder de polícia sobre empreendimentos, obras e 

atividades de impacto nacional; aos órgãos estaduais, os de impacto regional e, aos 

entes municípios, os de impacto meramente local.  

 Sob esse prisma, poderia se chegar mesmo a sustentar que a lei 

complementar exigida pelo parágrafo único do art. 23 da CF/88 seria até 

desnecessária, pois o objetivo de todos os entes federados seria o mesmo: a 

cooperação no exercício da competência administrativo-ambiental, de modo que o 

critério para a definição da competência já estaria previamente definido97. 

 Contudo, a experiência prática revelou o contrário: que a lei complementar 

era absolutamente indispensável, tendo em vista os inúmeros conflitos de 

competência entre os diferentes órgãos integrantes do SISNAMA em matéria de 

licenciamento e fiscalização.  Tanto é assim que Paulo Affonso Leme Machado 

fundava sua posição acerca da competência comum justamente no fato de não 

haver sido editada a referida norma98. Até porque, sem a edição dela havia uma 

certa fragilidade na defesa desta última tese (licenciamento único, com competência 

definida pelo raio de influência do impacto ambiental), posto que, vez por outra, ao 

se questionar determinado licenciamento estadual, por exemplo, aventava-se o 

argumento de que a competência comum exigiria que os demais entes (IBAMA e 

órgão municipal – às vezes mais de um) também expedissem suas licenças, o que 

gerava intensa insegurança jurídica acerca da matéria. Ainda mais que autores de 
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 Neste sentido: VITTA, Heraldo Garcia. Da divisão de competências das pessoas políticas e o meio 
ambiente, p. 98. FREITAS, Vladimir Passos de. A Constituição Federal e a efetividade das normas 
ambientais, p. 78. RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de Direito Ambiental, p. 147. Falando 
em termos gerais, sem fazer qualquer tipo de distinção, Regina Maria Macedo Nery Ferrari sustenta 
que “o que parece proporcionar nossa repartição de competências é a predominância do interesse, 
cabendo à União as matérias de interesse nacional ou geral, aos Estados-membros as matérias de 
interesse regional e aos Municípios as de interesse local” (Direito Constitucional, p. 214).  
98

 “Enquanto não se elaborar essa lei complementar estabelecendo normas para cooperação entre 
essas pessoas jurídicas, é válido sustentar que todas elas, ao mesmo tempo, têm competência e 
interesse de intervir nos licenciamentos ambientais” (Direito Ambiental Brasileiro, p. 296).  Este, aliás, 
foi um dos argumentos utilizado no acórdão que julgou o agravo de instrumento no rumoroso caso 
que envolveu a competência para o licenciamento ambiental das obras do Rodoanel Mário Covas 
(YOSHIDA, Consuelo Yatsuda Moromizato. Licenciamento ambiental do Rodoanel Mário Covas, p. 
310. 
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nomeada, embora defendessem a ideia, sustentavam o cabimento do triplo 

licenciamento99.   

 Evidentemente, se fosse seguido o entendimento em tela, todas as vezes 

em que o impacto fosse regional ou nacional haveria necessidade de todos os entes 

licenciarem, o que, além de contraproducente, não obedecia à lógica que a 

Constituição pretendeu imprimir à competência comum.  De fato, quisesse o 

legislador constituinte que a competência fosse indistinta e não teria ele previsto, no 

parágrafo único do artigo que trata do tema, que leis complementares disciplinariam 

mais detidamente o assunto, de modo a se atingir a cooperação visando ao 

desenvolvimento nacional. Não obstante, a tese foi acolhida em diversas situações, 

gerando a suspensão dos efeitos de licenças ambientais expedidas por um único 

órgão, por se entender que o licenciamento deveria ser múltiplo. Nunca nos pareceu 

fosse correta esta interpretação.  

 Um argumento possível para contrapor o entendimento em questão 

baseava-se no disposto no art. 10 da Lei n. 6.938/81, em sua redação original.  

Segundo ele, a competência para o licenciamento ambiental, em regra, era do órgão 

estadual competente e do IBAMA, em caráter supletivo, sem prejuízo de outras 

licenças exigíveis (caput).  Já o § 4º do aludido dispositivo estabelecia competir ao 

IBAMA o licenciamento de empreendimentos, obras e atividades potencialmente 

causadoras de significativa degradação ambiental de âmbito regional ou nacional.  

Aos órgãos ambientais dos Municípios caberia o licenciamento de atividades de 

impacto local, estando esta atividade inserida no âmbito das “outras licenças 

exigíveis”. 

 Apesar de algumas controvérsias decorrentes, por exemplo, da ausência 

de definição quanto ao alcance do caráter de atuação supletiva do IBAMA – que 

levava alguns a sustentar que se trataria de uma atividade substitutiva da do órgão 

estadual – e da negativa, por outros, de que a norma do art. 10 atribuiria 

competência licenciatória aos municípios, o fato é que ao menos se tinha um critério 

                                                           
99

 É o caso de Édis Milaré, que, embora afirmasse que “o critério para a definição do órgão habilitado 
para o licenciamento é determinado pela Área de Influência Direta (AID) do impacto ambiental que 
podem ser gerados nas etapas de planejamento, instalação e operação de determinado 
empreendimento ou atividade”, sustentava que “o critério legal para a definição do órgão competente 
para conduzir o licenciamento ambiental decorre do alcance dos impactos ambientais, ou, com mais 
precisão, da abrangência da área de influência direta do empreendimento, o qual pode ser exigido, 
cumulativamente, por todos os entes federados” (Direito do ambiente, p. 526). No mesmo sentido: 
RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de Direito Ambiental, p. 151. ANTUNES, Paulo de Bessa. 
Direito Ambiental, p. 188. 
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norteador dos órgãos do SISNAMA para fins de licenciamento ambiental. O mesmo 

se diga em relação à fiscalização, que, segundo o § 3º do mesmo art. 10, deveria ser 

exercida, prioritariamente, pelo órgão estadual e, em caráter supletivo (novamente a 

expressão, reforçada ainda no art. 11, § 1º!), pelo IBAMA.  Uma vez mais, apesar 

das controvérsias, tinha-se um critério norteador da atividade e não se resumia a 

questão a uma possível atuação indistinta de todos, com base em uma interpretação 

exageradamente aberta do disposto no art. 23 da CF/88. 

 O problema é que a Lei n. 6.938/81 é uma lei ordinária, e a Constituição 

exigiu que a matéria fosse tratada por lei complementar100. Chegou-se a sustentar 

que a norma teria sido recepcionada pela CF/88 como lei complementar, a exemplo 

do que se deu com o Código Tributário Nacional, mas o argumento, ao que se tem 

notícia, jamais chegou a ser acolhido de maneira explícita pelo Poder Judiciário.  

Não obstante, inúmeras decisões foram proferidas com base no art. 10 da Lei n. 

6.938/81, o que leva a crer que a norma sempre foi reconhecida como constitucional. 

 Visando a tentar estabelecer uma maior segurança jurídica no trato da 

matéria, o Conselho Nacional do Meio Ambiente editou a Resolução n. 273/99, que, 

entre outras disposições, pretendeu estabelecer parâmetros concretos no que tange 

à competência para o licenciamento ambiental.  Dentre os inúmeros considerandos 

que antecedem o texto normativo, destaque se dê para o da “necessidade de se 

integrar a atuação dos órgãos competentes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - 

SISNAMA na execução da Política Nacional do Meio Ambiente, em conformidade 

com as respectivas competências”.  De fato, foi o que buscou fazer o órgão ao tentar 

disciplinar a competência para o licenciamento ambiental de empreendimentos, 

obras e atividades. O critério adotado, de uma maneira geral (salvo algumas 

exceções), não inovou na ordem jurídica vigente, mas, ao contrário, seguiu a linha 

tradicional, qual seja, a do raio de influência dos potenciais danos.  Assim, aos 

órgãos municipais competiria o licenciamento de atividades de impacto local (art. 6º); 

ao órgão estadual, aquelas de impacto que ultrapassem as fronteiras de um 
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 Embora sem se referir especificamente ao tema, Paulo Affonso Leme Machado levanta argumento 
que permitiria contrapor a tese, a saber: “Leis infraconstitucionais não podem repartir ou atribuir 
competências, a não ser que a própria Constituição Federal tenha previsto essa situação, como o fez 
explicitamente no art. 22 (sic), parágrafo único, quando previu que a competência comum 
estabelecendo normas de cooperação será objeto de lei complementar” (Direito Ambiental Brasileiro, 
p. 125). Em outra passagem, contudo, o autor, ao comentar o disposto no art. 10 da Lei n. 6.938/81 é 
mais direto e enfático, in verbis: “A lei federal ordinária não pode retirar dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios poderes que constitucionalmente lhes são atribuídos” (Direito Ambiental 
Brasileiro, p. 296). 
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município (art. 5º) e, ao IBAMA, as atividades de impacto nacional ou que 

ultrapassem dois ou mais Estados (art. 4º).  E, de modo emblemático, estabeleceu, 

no art. 7º, uma regra propiciadora de grande segurança jurídica, qual seja, a de que 

“os empreendimentos e atividades serão licenciados em um único nível de 

competência”. 

 Entretanto, apesar dos grandes méritos visualizados no conteúdo da 

Resolução CONAMA n. 237/97, no particular ela sofreu profundas críticas da 

doutrina especializada101.  Um dos argumentos – este, aliás, de difícil contraposição 

– residia no fato de se tratar de norma hierarquicamente muito inferior àquela exigida 

pela Constituição para a disciplina da matéria.   

 Mas não só. Havia quem questionasse a constitucionalidade justamente 

do art. 7º da resolução, por se entender que ele “fecha as portas para o exercício do 

poder de polícia em mais de um nível político”102. 

 Apesar disso, não foram poucas as decisões judiciais proferidas levando 

em conta o texto da referida resolução, o que permite concluir que, apesar da pecha 

de inconstitucional, ela por diversas vezes serviu para a finalidade a que se 

propunha. 

 No que tange à fiscalização, sempre se entendeu que a competência 

comum permitiria que os órgãos ambientais de qualquer ente da federação 

pudessem exercer o seu poder de polícia com vistas a coibir uma determinada 

conduta lesiva ao meio ambiente.   

 A controvérsia sempre gravitou sobre quem deteria competência para 

impor penalidades a um empreendimento, obra ou atividade devidamente licenciada 

– se somente o órgão licenciador ou se este e qualquer outro. 

                                                           
101

 “As grandes dificuldades existentes no processo de licenciamento ambiental, decorrentes, em 
grande parte, de uma incompreensão da Lei nº 6.938/81, acarretaram que, muitas vezes, fossem 
exigidas dos empreendedores diferentes licenças ambientais. Tal situação, evidentemente, não 
poderia prosseguir, em razão dos seus elevados custos e de sua irracionalidade latente. O CONAMA, 
acertadamente, tentou enfrentar a questão. Infelizmente, a solução dada ao problema não foi a mais 
acertada, como se verá” (ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental, p. 191). Em outras 
passagens de sua obra, o autor afirma que o CONAMA, no caso, agiu “sem a necessária base legal”, 
como por exemplo, às p. 93 e 191.  
102

 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de Direito Ambiental, p. 154. Em outra passagem da 
mesma obra, o autor já afirmara: “O fato de se ter uma obra que cause impacto regional (mais de um 
Estado) pode significar que competirá à União exigir um EIA/RIMA; mas não poderia a resolução 
impedir que o Estado ou um dos Municípios ali localizados exijam, dentro de suas particularidades, 
um licenciamento ambiental e, portanto, uma licença municipal, ou se for o caso também estadual” (p. 
150). No mesmo sentido, v. MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro, p. 296. 
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 Para o enfrentamento da matéria, contudo, é necessário distinguir duas 

situações.  A primeira envolve o descumprimento das condicionantes da licença.  

Neste caso, parece pacífico o entendimento de que qualquer órgão ambiental – e 

não apenas o licenciador, mas também este, evidentemente – teria competência 

para o exercício do poder de polícia respectivo.  Já a segunda situação consistiria 

em uma circunstância diversa, em que o empreendedor dotado de licença ambiental 

está exercendo a atividade nos exatos limites e termos do ato autorizativo.  Neste 

caso, indaga-se: poderia outro órgão ambiental, entendendo que a licença estaria 

eivada de vício, impor algum tipo de penalidade administrativa (embargo, interdição, 

cessação da atividade, etc.)? É aqui que sempre residiu o cerne da polêmica.   

 Sustentava-se, por exemplo, que a atuação supletiva do IBAMA, a que se 

referia o art. 11, § 1º, da LPNMA, permitiria que o órgão federal autuasse atividade 

licenciada por outro órgão do SISNAMA.  Isso decorreria também do disposto no 

art. 10, § 3o, do mesmo diploma legal. Ou, ainda, que a norma do art. 23 da CF/88, 

ao atribuir competência comum a todos os entes federados, estabeleceria a 

possibilidade de que uma atividade licenciada por determinado órgão fosse autuada 

por outro. 

 Outra corrente, contudo, entendia que só quem possuía competência para 

aplicar sanções administrativo-ambientais a obras ou atividades licenciadas em que 

não haja qualquer extrapolamento dos termos da licença era o órgão que a expediu.  

Para os adeptos dessa tese, se não possuía competência para o licenciamento, o 

órgão ambiental também não podia autuar atividade devidamente autorizada por 

quem a detém, sob pena de invalidade do respectivo ato administrativo, por faltar-lhe 

um de seus requisitos básicos (competência do agente). 

 Nesse sentido era a lição de Marcelo Dawalibi, para quem, “em regra, o 

órgão com atribuições para o licenciamento também será competente para 

fiscalização e aplicação de penalidades administrativas em matéria ambiental”103.  

Nos mesmos moldes, Vladimir Passos de Freitas assinalava que “quando a 

competência for do Estado, por não ser a matéria privativa da União ou do 

município (residual), a ele cabe a prática dos atos administrativos pertinentes, como 

fiscalizar ou impor sanções (por exemplo, controle da pesca em rio municipal)”104.  

                                                           
103

Aspectos jurídicos do licenciamento ambiental, p. 102.  
104

A Constituição Federal e a efetividade das normas ambientais, p. 80. 
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De modo ainda mais taxativo, Edis Milaré manifestava-se no sentido de 

que  

 

nenhum órgão de qualquer ente federativo pode se arvorar em 
corregedor de seus congêneres, posto que tal não é função sua. 
Assim, os vícios porventura existentes devem ser sanados pelo 
próprio órgão do qual emanou. Qualquer interferência de outro órgão 
significaria atuação contra legem, afrontando o princípio da 
legalidade que rege toda atividade administrativa105.   

 

Aliás, como bem lembrava Paulo Affonso Leme Machado, a competência 

dos Estados para legislar, caso a União já tenha editado norma geral, pressupõe a 

existência de uma norma que não seja contrária à Constituição Federal. Não é a 

mesma situação, porém, no que tange à “implementação administrativa da lei (art. 

23 da CF), onde não há hierarquia nas atuações das diferentes Administrações 

Públicas”. Daí por que, concluía, 

 

a Administração Pública federal ambiental não está num plano 
hierárquico superior ao da Administração Pública ambiental estadual, 
nem esta situa-se em plano superior ao da Administração Pública 
ambiental municipal106. 

 

 Deste modo, sempre nos pareceu bastante mais plausível sustentar que, 

se algum dos órgãos integrantes do SISNAMA entendesse que a licença expedida 

por outro, no âmbito de competência deste último, estivesse eivada de nulidade, não 

poderia simplesmente atuar de modo a sustar os efeitos de um ato administrativo a 

que não deu causa.  Faltava-lhe, na espécie, elemento inafastável do ato de polícia, 

como, de resto, de qualquer ato administrativo: a competência do agente.  Isto não 

quer dizer que o referido órgão não poderia buscar, em juízo, a sua invalidação, 

assim como a tutela específica da obrigação de fazer ou não-fazer, conforme o caso, 

através da competente ação civil pública, para a qual sempre dispôs de inequívoca 

legitimidade (Lei n. 7.347/85, art. 5º, III e IV; Lei n. 8.078/90, art. 82, II e III).  De fato, 

como se sabe, os atos administrativos só podem ser anulados pelo próprio órgão 

                                                           
105

Direito do ambiente, p. 533. A seguir o autor invoca sentença da lavra do Juiz Federal Júlio 
Schattschneider, cujo conteúdo transcrevemos em boa parte em nosso Licenciamento Ambiental de 
atividades produtivas, p. 52-4.  
106

Direito Ambiental Brasileiro, p. 125. Em sentido contrário, embora sem explicar a razão, 
LEUZINGER, Márcia Dieguez. Meio ambiente – Propriedade e repartição de competências, p. 135. 
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que os expediu ou pelo Poder Judiciário, nos exatos termos do que estabelece a 

Súmula n. 473 do STF. 

 Também este parecia ser o entendimento de Paulo Affonso Leme 

Machado ao comentar sobre o caráter supletivo da competência federal: 

 
De outro lado, a Lei 6.938/81 previu uma suplementação 
administrativa em sentido inverso do que estamos acostumados: se 
os Estados não intervierem adequadamente, a União deverá intervir 
para fazer o que os Estados não fizerem no campo ambiental. 
Não se trata de sujeitar os Estados ao poder revisional ou de 
homologação da União. O controle da aplicação da legislação federal 
de normas gerais ambientais é diferente do exercício da competência 
ambiental comum. O controle da implementação das normas gerais 
ambientais só pode ser feito pela União através de ação judicial, 
procurando anular o ato administrativo estadual acusado de invasão 
da competência federal ou descumprimento das normas gerais 
federais107. 

 

 Entretanto, o STJ parecia caminhar no sentido oposto a este, consoante 

se pode inferir do único acórdão sobre a matéria de que se tem notícia antes do 

advento da LC n. 140/11, no qual se assentou que, em caso de omissão do ente 

“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”108.  

 Como se nota, o assunto, seja sob a ótica do licenciamento, seja da 

fiscalização, sempre suscitou profundas controvérsias.  

 É esse, grosso modo, o quadro interpretativo que historicamente se 

adotou em relação ao tema – antes, é claro, do advento da LC n. 140, de 2011. 

 De fato, todas as polêmicas acima descritas decorriam, essencialmente, 

da ausência de edição de uma das leis complementares a que se refere o parágrafo 

único do art. 23 da CF/88, cujo objetivo, segundo o dispositivo, é o de fixar normas 

para a cooperação entre os entes federados, tendo em vista “o equilíbrio do 

desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional”. Esta norma, publicada após 

mais de 23 anos de espera, é que se passa a examinar. 
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Direito Ambiental Brasileiro, p. 126. Neste mesmo sentido, o TRF da 4
a
 Região já havia decidido 

que “para que seja admitida a atividade supletiva do IBAMA deve ocorrer a inépcia, ou, em outras 
palavras, a falta absoluta de aptidão técnica do órgão municipal para o licenciamento” 
(Apelação/Reexame Necessário n. 2007.72.08.003682-0/SC, Rel. Juiz Federal João Pedro Neto, in 
DJe de 8/9/09). 
108

 AgRg no REsp. n. 711.405-PR, Rel. Min. Humberto Martins, in DJe de 15/5/09. 
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5.3 O regime da Lei Complementar n. 140/11 

 

 Boa parte de toda a discussão travada durante décadas acerca do tema, 

a qual foi retratada no tópico anterior, ficou superada com o advento da lei 

complementar em tela, que “fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput 

e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas 

decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens 

naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer 

de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora”, além de alterar a 

Lei n. 6.938/81. 

 A expectativa, após tantos anos de espera, seria que a norma tivesse sido 

recebida com entusiasmo pela sociedade e pelos operadores do Direito Ambiental.  

Isto porque uma simples leitura do seu teor permite verificar que ela pretende 

conferir uma maior segurança jurídica no trato da matéria, já que são inequívocos os 

benefícios à coletividade e ao meio ambiente gerados pela fixação de regras claras 

sobre a competência administrativa em matéria ambiental109. 

 Surpreendentemente, quando ainda se estava em fase anterior à sanção 

do projeto pela Presidente da República, diversos segmentos se posicionaram 

radicalmente contra o advento da norma, sob os mais variados e discutíveis 

argumentos, sendo o mais comum deles o de que os Estados e Municípios 

passariam a deter competência para o licenciamento ambiental e, como tal, estariam 

sujeitos a pressões pela liberação das licenças, o que não ocorreria com a União.  

Além de se tratar de argumento metajurídico, o fato é que a realidade tem 

demonstrado que, muito ao contrário do afirmado, lamentavelmente a pressão 

                                                           
109

 “É realmente muito importante tentar estabelecer princípios a respeito. Nesse campo, o papel da 
doutrina, em um primeiro momento, e dos tribunais, depois, revela-se decisivo. A insegurança que se 
cria com a indefinição a todos prejudica. Ao meio ambiente, porque a sua defesa fica indefinida e 
fracionada. Ao cidadão, porque não se sabe a quem dirigir-se para a solução de suas pretensões e 
até mesmo para reivindicar ao Poder Judiciário (federal ou estadual, dependendo do órgão 
ambiental)” (FREITAS, Vladimir Passos de. A Constituição Federal e a efetividade das normas 
ambientais, p. 79). “Com efeito, ainda não se logrou uma clara demarcação do campo de atividade 
dos diversos órgãos ambientais, visto que as competências não estão claramente definidas, visto que 
a repartição de competências é muito vaga. Esse fato, como é óbvio, resulta altamente prejudicial ao 
meio ambiente e para aqueles que utilizam bens ambientais para atividades econômicas, 
estabelecendo um eficiente regime de incerteza jurídica” (ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito 
Ambiental, p. 92). Ainda, sob outra ótica: “É também forçoso concluir que a ausência de regulamentos 
claros sobre a competência administrativa é um empecilho para se estabelecer a responsabilidade do 
ente público em caso de omissão” (HARTMANN, Analúcia de Andrade. Políticas públicas ambientais: 
a atuação do Ministério Público, p. 50). 



 

 

 

 

 

 

113 

ocorre em todos os níveis da Federação e a transferência de competência para os 

órgãos federais de meio ambiente em nada contribui para uma gestão mais 

adequada dos recursos naturais110. 

 Demais disso, no que se refere à fiscalização, aduziu-se que a edição da 

norma representaria um enfraquecimento do IBAMA, que perderia competência 

fiscalizatória para os órgãos licenciadores.  O argumento é falacioso, uma vez que, 

como se verá adiante, a lei complementar, embora tenha privilegiado a atuação do 

órgão licenciador – no que está absolutamente correta – resguardou a atribuição de 

todos os órgãos do SISNAMA para o exercício da fiscalização. 

 A nova regra, inclusive, chegou a ser alvo de uma ação direta de 

inconstitucionalidade, ainda pendente de apreciação111. 

 Feitas estas considerações, passemos à análise da Lei Complementar n. 

140/11. 

 Após estabelecer, no seu art. 1o, o objetivo de fixar normas destinadas à 

cooperação para o exercício da competência comum para a proteção do meio 

ambiente, nos termos do art. 23 da CF/88, a lei estabelece importantes definições 

em seu art. 2o, quais sejam, a de licenciamento ambiental (que será analisada mais 

adiante) e de atuações supletiva e subsidiária112, conceitos que sempre se fizeram 

necessários para um adequado trato da matéria. 

 O art. 3o arrola os quatro objetivos fundamentais dos entes federados no 

exercício da competência executiva comum.  

 Já o art. 4o indica os instrumentos de cooperação institucional de que se 

podem valer os órgãos, a saber: a) consórcios (inciso I); b) convênios, acordos de 

cooperação técnica e similares (II e § 1o); c) Comissões Tripartites Nacionais e 

Estaduais (III e §§ 2o a 5o); c) fundos públicos e privados (IV); d) delegação de 

atribuições (V); e) delegação de execução de ações (V).  

                                                           
110

 Ao contrariar entendimento doutrinário segundo o qual “os Poderes Legislativo e Executivo em 
nível local possam sofrer influência de interesses ocasionais, ao invés de focalizarem as 
necessidades e condições ecológicas de cada região”, Patrícia Azevedo da Silveira afirma, com 
acerto: “Contudo, não podemos dizer ‘a priori’ que os Estados e a União manifestam um 
comportamento mais afinado com a preservação ambiental” (Competência ambiental, p. 152). 
111

 A Procuradoria Geral da República, em parecer da lavra da Procuradora-Geral da República, Dra. 
Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira, opinou pelo deferimento parcial da liminar.  
112

II - atuação supletiva: ação do ente da Federação que se substitui ao ente federativo 
originariamente detentor das atribuições, nas hipóteses definidas nesta Lei Complementar; III - 
atuação subsidiária: ação do ente da Federação que visa a auxiliar no desempenho das atribuições 
decorrentes das competências comuns, quando solicitado pelo ente federativo originariamente 
detentor das atribuições definidas nesta Lei Complementar.  
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 A delegação mediante convênio para a execução de ações 

administrativas depende de o órgão delegado estar devidamente capacitado (por 

técnicos próprios ou em consórcio) e possuir conselho de meio ambiente (art. 5o, 

caput e parágrafo único). 

 Depois de estabelecer que as ações de cooperação entre os entes 

federados deverão ser desenvolvidas de modo a atingir os objetivos previstos no art. 

3o e a garantir o desenvolvimento sustentável, harmonizando e integrando todas as 

políticas governamentais (art. 6o), a lei passa a elencar a competência de cada um 

deles.  

 De um modo geral, a simples leitura do disposto nos arts. 7o, 8o e 9o da lei 

é mais do que suficiente para a plena compreensão do tema.  

 O destaque fica a cargo da competência para o licenciamento ambiental – 

tema que, como se viu, sempre trouxe profundas controvérsias e dificuldades 

práticas decorrentes justamente da ausência de normatização apropriada como 

determinava a Constituição da República.  Agora, há clareza suficiente para que, se 

não cessarem, pelos diminuam consideravelmente os conflitos de competência entre 

os órgãos do SISNAMA e as tentativas de transferência de um para outro através de 

ações judiciais propostas para este fim, que historicamente sempre causaram 

inúmeros prejuízos ao bom andamento do licenciamento ambiental. 

 Insta notar que, ao contrário do que dispunha a Resolução CONAMA n. 

237/97, o critério adotado pelo legislador de 2011 para estabelecer a competência 

para o licenciamento ambiental não é mais o do raio de influência do impacto, mas 

sim o local da atividade, obra ou empreendimento. É o que se denota da simples 

leitura do art. 7o, XIV, a a e (União), 8o, XV (Estados e DF) e 9o, XIV, b (Municípios).  

A única exceção parece ser o disposto na alínea a deste último dispositivo, que 

atribui aos Municípios a competência para licenciar atividades que “causem ou 

possam causar impacto de âmbito local”.  Nos demais casos, é o lugar onde são 

desenvolvidas as atividades o parâmetro que em regra fixa a competência113. 
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 Assim: “Art. 7
o
 São ações administrativas da União: (...). XIV - promover o licenciamento ambiental 

de empreendimentos e atividades: a) localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país 
limítrofe; b) localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na plataforma continental ou na zona 
econômica exclusiva; c) localizados ou desenvolvidos em terras indígenas; d) localizados ou 
desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pela União, exceto em Áreas de Proteção 
Ambiental (APAs); e) localizados ou desenvolvidos em 2 (dois) ou mais Estados”.  
“Art. 8º São ações administrativas dos Estados: (…). XV- promover o licenciamento ambiental de 
atividades ou empreendimentos localizados em unidades de conservação instituídas pelo Estado, 
exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs)”.  
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 Além disso, também releva notar que a lei estabelece a competência para 

se autorizar a supressão de vegetação, tendo tocado ao ente licenciador fazê-lo (art. 

7o, XV, 8o, XVI e 9o, XV).  Aliás, a regra constante do § 2o do art. 13 da lei 

expressamente prevê isto. Soluciona-se, assim, outro ponto de tradicional 

controvérsia, decorrente da ausência de regulação no período anterior ao advento 

da LC n. 140/11. 

 Interessa notar que o art. 11 da LC n. 140 faz uma ressalva em relação à 

competência para autorização de manejo e supressão de vegetação de acordo com 

a espécie (primária ou secundária) e com os estágios de regeneração, bem como 

quanto à existência de espécimes ameaças de extinção.  Evita-se, assim, a 

existência de conflitos entre as regras constantes desta lei e as que regem 

determinados biomas, como a Mata Atlântica, por exemplo (Lei n. 11.428/06). 

 O art. 13, caput, reproduzindo em certa medida o que previa o art. 7o da 

Resolução CONAMA n. 237/97, dita que “os empreendimentos e atividades são 

licenciados ou autorizados, ambientalmente, por um único ente federativo”.  Tenta-

se, com isso, evitar a sobreposição de atuações entre os diferentes órgãos, com o 

dispêndio de esforços e dinheiro público.  No mesmo passo, evita-se que discussões 

acerca da necessidade de duplo ou até mesmo triplo licenciamento – tão comuns no 

passado recente da prática do licenciamento ambiental no Brasil – sejam levadas ao 

Judiciário, eternizando-se um debate que não interessa a quem quer que seja, a não 

ser aos partidários da insegurança jurídica e do caos.  

 Buscando sepultar controvérsia histórica existente na prática do 

licenciamento ambiental, o art. 15 da LC n. 140/11 deixou claro no que consistem a 

atuação supletiva e a atuação subsidiária dos órgãos do SISNAMA e que elas se 

aplicam apenas ao licenciamento e não à fiscalização – que possui um regime 

jurídico próprio (art. 17).  Assim, espera-se terminem as distorções decorrentes da 

expressão “caráter supletivo”, que constava tanto do caput do art. 10 (licenciamento) 

quanto do § 1o do art. 11 (fiscalização), ambos da Lei n. 6.938/81.  Agora, torna-se 

indubitável que a atuação supletiva refere-se tão somente ao licenciamento e 

consiste na possibilidade de o órgão de outro ente federado desempenhar as 

atuações administrativas daquele que seria o competente, na hipótese única de 

inexistência de órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente na 

referida unidade federativa (art. 15, I a III).  Fica estreme de dúvidas, portanto, que 
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com o novo sistema de competências ambientais não existe qualquer outra hipótese 

legítima de atuação supletiva que não a ora referida. 

 A lei inova também ao estabelecer no que consiste a chamada atuação 

subsidiária, que, ao contrário do que se poderia pensar, não representa o 

estabelecimento de uma hierarquia entre os órgãos, de modo a que um pudesse 

intervir nas hipóteses de competência do outro, mas sim na definição de um regime 

de colaboração entre eles.  É o que se depreende do disposto no caput do art. 16 da 

nova lei, segundo o qual “a ação administrativa subsidiária dos entes federativos dar-

se-á por meio de apoio técnico, científico, administrativo e financeiro, sem prejuízo 

de outras formas de cooperação”.  Logo, trata-se de uma ação colaborativa, com o 

quê se cumpre fielmente o espírito do disposto no art. 23, parágrafo único, da LC n. 

140/11.  De bom alvitre também é a norma constante do parágrafo único do referido 

art. 16, que prevê que a atuação subsidiária deve ser solicitada pelo detentor da 

competência originária, evitando-se assim interferências indesejáveis e não 

pleiteadas. 

 A fiscalização ambiental de atividades licenciadas ou autorizadas recebeu 

uma nova disciplina, constante do art. 17 da lei complementar.  Em absoluta 

conformidade com aquilo que sempre consideramos mais adequado juridicamente, o 

caput do dispositivo prevê que a competência fiscalizatória deve ser exercida, a 

priori, pelo órgão licenciador.  De fato, conforme salientamos acima e defendemos 

em diversos trabalhos, como não há hierarquia entre os órgãos integrantes do 

SISNAMA, nunca nos pareceu possível que aquele que não expediu a licença 

pudesse, moto proprio, autuar um empreendimento ou atividade licenciada por outro, 

por faltar-lhe competência para tanto – a não ser, reitere-se, nos casos de 

descumprimento da licença.  Só quem detém atribuição para autuar uma atividade 

licenciada é o órgão licenciador, cabendo aos demais a invalidação do ato 

autorizativo através da busca da tutela jurisdicional, mas não mediante uma ação 

administrativa ilegítima, porque decorrente de falta de competência.  A nova lei 

agora consagra esta tese.   

 De todo modo, vai além do que sustentávamos, permitindo que os demais 

órgãos, tomando conhecimento de casos de “iminência ou ocorrência de 

degradação da qualidade ambiental”, possam adotar medidas para fazer cessá-la ou 

mitigá-la (§ 2o).  Trata-se de medidas administrativas, portanto, cuja adoção 

independe do recurso ao Judiciário.  É bem verdade que a regra exige que, nestes 
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casos, o órgão licenciador seja imediatamente comunicado para que adote as 

providências cabíveis.  Apesar disso, não se impede a atuação administrativa dos 

demais, que inclusive é reafirmada no § 3o do dispositivo, quando estatui que a 

disposição contida no caput (competência fiscalizatória do órgão licenciador) não 

obsta o exercício do poder de polícia ambiental pelos demais entes federativos.  É 

bem verdade que a parte final deste dispositivo estabelece que, havendo mais de 

uma autuação, prevalece aquela expedida pelo órgão licenciador ou autorizador, o 

que, longe de representar um enfraquecimento dos demais, consiste na vedação ao 

bis in idem no exercício fiscalizatório e dá àquele que tem melhores conhecimentos 

acerca do empreendimento ou atividade licenciada a prioridade para agir.  Por fim, o 

disposto no § 1o estabelece o que nem seria necessário, ou seja, que qualquer 

pessoa legalmente identificada pode dirigir representação ao órgão licenciador para 

o exercício do seu poder de polícia.  Evidentemente, esta regra também se aplica à 

representação aos demais órgãos integrantes do SISNAMA, que contudo devem 

pautar a respectiva atuação pelo disposto nos demais parágrafos, ora comentados. 

 O art. 18 traz importante regra de direito intertemporal, deixando claro que 

a nova lei somente se aplica aos processos administrativos iniciados após a sua 

vigência.  Logo, para os feitos anteriores, as novas regras de competência não se 

aplicam.  Se o processo já se encontrasse em etapa avançada em 8 de dezembro 

de 2011, não há qualquer dúvida de que o novo regime não incide.  No entanto, elas 

poderão surgir na prática em razão da ausência de definição precisa do dies a quo 

do processo de licenciamento ou autorização.  Ante o silêncio da norma a respeito, é 

bem possível que surjam discussões a este respeito.  É que, segundo o disposto no 

art. 10, I e II, da Resolução CONAMA n. 237/97, ao que tudo indica o início do 

processo de licenciamento ambiental se dá com o requerimento de licença 

acompanhado dos documentos, estudos e projetos pertinentes (inciso II).  Antes 

disso, o que há é apenas a “definição pelo órgão ambiental competente, com a 

participação do empreendedor” de quais são estes elementos necessários ao “início 

do processo de licenciamento” (inciso I).  Logo, o marco inicial é o protocolo do 

requerimento acompanhado dos estudos ambientais e demais documentos 

pertinentes.  Contudo, se por exemplo uma lei estadual disciplinar o tema de 

maneira diversa, esta prevalece em relação àquela, conforme se demonstrará 

adiante. Daí entendermos que o legislador perdeu uma boa oportunidade de deixar 
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isso claro desde logo, evitando, assim, discussões acerca da aplicabilidade ou não 

da lei aos feitos pendentes.  

 Por fim, com o intuito de deixar harmônica a legislação ambiental em 

vigor, alterou-se a Lei n. 6.938/81, que anteriormente disciplinava o tema.  Deu-se 

então nova redação ao art. 10, caput, que originariamente atribuía competência para 

o licenciamento ambiental os órgãos estaduais integrantes do SISNAMA e ao 

IBAMA, em caráter supletivo, sem prejuízo de outras licenças exigíveis, suprimindo-

se por completo esta regra; remanesceu apenas a parte que trata da exigência de 

licença para as atividades potencialmente poluidoras e degradadoras.  Também 

foram revogados os §§ 2o, 3o e 4o deste mesmo art. 10, assim como o § 1o do art. 

11, que igualmente estabeleciam regras de competência para o licenciamento e para 

a fiscalização. Já o § 1o sofreu nova redação, apenas para se adaptar à nova 

sistemática, já que a publicação dos pedidos de licenciamento, sua renovação e 

concessão devem agora ser feitas em jornal oficial da União ou do Estado – e não 

apenas deste, como outrora. 

 

6 Licenciamento ambiental 

 

 Entre os deveres atribuídos ao Poder Público pela CF/88 está o de “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” (inciso IV). Esta é a base constitucional para a exigência de 

licenciamento ambiental – embora o dispositivo aluda a uma das suas etapas (EIA) e 

não ao processo administrativo em si. 

  Não obstante, a Lei n. 6.938/81, que foi recepcionada pela CF/88, 

estabelece em seu art. 9o, IV, como instrumentos da Política Nacional do Meio 

Ambiente, “o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente 

poluidoras” (inciso IV), além da “avaliação de impactos ambientais” (III). A recente 

LC n. 140/11 conceitua-o como sendo um procedimento administrativo que se 

destina a “licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos 

ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, 

de causar degradação ambiental” (art. 2o, I). Deste modo, toda e qualquer atividade 

potencialmente causadora de poluição ou degradação ambiental, está sujeita ao 
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licenciamento.  Isto, aliás, é o que deflui do disposto no art. 10, caput, da LPNMA, já 

na nova redação dada pela LC n. 140/11 e referida no tópico anterior, que estatui: 

 

A construção, instalação, ampliação e funcionamento de 
estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, 
efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer 
forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio 
licenciamento ambiental. 

 

 Embora não seja taxativo, o Anexo I da Resolução CONAMA n. 237/97 

previu um rol de atividades que, por suas características, devem estar sujeitas a 

licenciamento ambiental. Mas, como bem adverte Daniel Roberto Fink, não é toda e 

qualquer atividade “que demanda licença ambiental; somente aquelas que tenham 

potencial de causar poluição ou degradação ambiental, ou ainda aquelas que 

utilizam recursos naturais”114. Também assim: 

 

O licenciamento ambiental é um instrumento de controle das atividades 
econômicas tendo em vista o direito fundamental ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, de maneira que as atividades que não forem 
capazes de ameaçar esse direito não têm motivo para se sujeitar a esse 
mecanismo. Sendo assim, não é toda atividade econômica que está sujeita 
ao licenciamento ambiental, e sim apenas aquelas capazes de causar 
algum tipo de poluição que não seja insignificante. 
(...). 
É claro que somente podem estar sujeitos ao licenciamento ambiental 
aquelas atividades capazes de gerar alguma repercussão sobre o meio 
ambiente115. 

 

 Ainda a propósito deste ato administrativo normativo, diga-se que o seu 

art. 10 estabeleceu as fases do licenciamento ambiental, cujos prazos, contudo, não 

poderão exceder aqueles previstos no art. 14, caput e §§, da mesma norma.  

Acresça-se que, como ato complexo da Administração Pública, o 

licenciamento ambiental está sujeito ao princípio da publicidade, ínsito no art. 37, 

caput, da Constituição Federal de 1988.  Tanto é assim que o § 1º do art. 10 da Lei 

n. 6.938/81, com a nova redação que lhe deu a LC n. 140/11 (embora mesmo antes) 

estabelece a obrigatoriedade de publicação dos pedidos de licenciamento e da 

respectiva concessão da licença ambiental tanto no órgão oficial de imprensa quanto 

em jornal de grande circulação.  De teor similar é a norma do art. 17, § 4º, do 
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Aspectos jurídicos do licenciamento ambiental, p. 4. 
115

 FARIAS, Talden de. Licenciamento ambiental: aspectos teóricos e práticos, p. 47-8. 
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Decreto n. 99.274/90, que acrescenta a importante ressalva do “sigilo industrial”.  

Ainda, a Resolução CONAMA n. 6/86 estabelece os modelos de publicações.  A 

relevância da matéria levou a que o legislador ordinário, mais recentemente, 

editasse a Lei n. 10.650/03, que “dispõe sobre o acesso público aos dados e 

informações existentes nos órgãos e entidades integrantes do SISNAMA”, cujo art. 

4º, I, impõe a obrigatoriedade de se pôr à disposição da coletividade relações dos 

“pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão”, entre outras. 

 Muito ao contrário do que a prática parece querer demonstrar, o 

licenciamento ambiental não é e não deve ser um “obstáculo teimoso ao 

desenvolvimento”, como bem advoga Édis Milaré116.  Ao revés, seu objetivo é 

justamente o de compatibilizar o desenvolvimento econômico com a proteção 

ambiental, como bem ressalta Daniel Roberto Fink: 

 

Assim, seu escopo maior é conciliar o desenvolvimento econômico 
com a preservação do meio ambiente, ambos de vital importância 
para a vida da população. Esse procedimento, portanto, não é um 
impedimento ao direito constitucional de liberdade empresarial e à 
propriedade privada, mas, sim, um limitador e condicionador, a fim de 
que se impeça que o exercício ilimitado de um direito atinja outros 
também muito importantes117. 

 

 No mesmo sentido: 

 

O licenciamento ambiental busca a compatibilização de direitos 
fundamentais conflitantes (livre iniciativa e proteção do meio 
ambiente). Dessa forma, cabe ao princípio da proporcionalidade 
garantir a tutela do interesse da coletividade (defesa do meio 
ambiente) sem implicar o esvaziamento das liberdades econômicas 
consagradas pela Constituição de 1988. 
(...). 
O licenciamento ambiental, portanto, não pode ser entendido, 
exclusivamente, como um meio de proteção do meio ambiente, em 
detrimento do desenvolvimento econômico. As medidas restritivas ao 
princípio da livre iniciativa, impostas por meio do licenciamento 
ambiental, não podem atingir o núcleo do direito fundamental e 
devem ser excepcionais, ou seja, devem ser utilizadas 
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Direito do Ambiente, p. 511. 
117

Aspectos jurídicos do licenciamento ambiental, p. 3. Daí Édis Milaré afirmar, com acerto, que “o 
licenciamento constitui importante instrumento de gestão do ambiente, na medida em que, por meio 
dele, a Administração Pública busca exercer o necessário controle sobre as atividades humanas que 
interferem nas condições ambientais, de forma a compatibilizar o desenvolvimento econômico com a 
preservação do equilíbrio ecológico” (Direito do Ambiente, p. 511). 
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exclusivamente nos casos em que não seria possível adotar uma 
medida menos gravosa sobre a liberdade individual do cidadão118. 

 

 Eis aqui um excelente palco para aquilo que se irá sustentar em boa parte 

do presente trabalho, ou seja, a busca pela harmonização entre os direitos 

fundamentais colidentes mediante o exercício da proporcionalidade.  

 A recente LC n. 140/11, embora tenha conceituado o licenciamento 

ambiental, nada disse acerca da definição de licença, o que permite concluir que 

permanece válida aquela ditada pela Resolução CONAMA n. 237/97119.   

Uma das peculiaridades da licença ambiental em relação às demais 

espécies de licenças do Direito Administrativo consiste na sua subdivisão em três 

modalidades: a Licença Prévia, a Licença de Instalação e a Licença de Operação 

(art. 8º, I a III, do mesmo diploma normativo). 

Quanto aos prazos para análise dos requerimentos de cada uma das 

espécies de licenças, diga-se que eles não podem ultrapassar seis meses, exceto 

nos caso de haver necessidade de elaboração de EIA/RIMA e/ou a realização de 

audiência pública, hipóteses em que o prazo poderá atingir até 12 meses (art. 14, 

caput, da Resolução n. 237/97 do CONAMA). Também aqui, segundo nos parece, a 

fim de evitar conflitos desta regra com outras editadas pelos Estados, deveria ter a 

LC n. 140/11 disciplinado a matéria.  Ao revés, limitou-se a dizer o óbvio, ou seja, 

que “os órgãos licenciadores devem observar os prazos estabelecidos para 

tramitação dos processos de licenciamento” (art. 14, caput).  Não obstante, merece 

aplausos a disposição contida no § 2o deste dispositivo, que estatui que “o decurso 

dos prazos de licenciamento, sem a emissão da licença ambiental, não implica 

emissão tácita nem autoriza a prática de ato que dela dependa ou decorra, mas 

instaura a competência supletiva referida no art. 15.  Além de afastar a incidência de 

regras contrárias expedidas no âmbito dos Estados, a norma possui o mérito de dar 

uma solução para a eventual morosidade do órgão ambiental, qual seja, deslocar a 

competência para o licenciamento para outro, mais capacitado para o exercício do 

mister. 
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 MAGALHÃES, Gustavo Alexandre. VASCONCELOS, Luis André de Araújo. O licenciamento 
ambiental à luz do princípio da proporcionalidade, p. 259 e 264. 
119

 “Ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece as condições, restrições e 
medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou 
jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos 
recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer 
forma, possam causar degradação ambiental” (art. 1

o
, II). 
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Muito se tem discutido, na doutrina, sobre a natureza jurídica da licença 

ambiental.  Como se sabe, os atos administrativos em geral se caracterizam pela 

discricionariedade ou vinculação e pela precariedade ou definitividade120.   

Para alguns, a licença ambiental é ato administrativo vinculado e 

definitivo, no que se identifica com as demais licenças do Direito Administrativo121.  

Para outros, contudo, é mera autorização, posto que discricionária e precária122. 

 Outros, ainda, entendem que depende da hipótese, podendo o ato 

respectivo ser considerado licença ou autorização, conforme a lei reguladora123. 

Parece-nos assistir razão àqueles que entendem que a licença ambiental 

possui características de ambas as modalidades de atos autorizativos.  É ato 

vinculado, i.e., preenchidos os requisitos exigidos por lei, o órgão ambiental não 

pode deixar de concedê-lo, e é definitivo, vale dizer, uma vez expedido, goza de 

estabilidade durante o prazo de vigência.  Mas, expirado este, deve haver a revisão 

do processo de licenciamento124. Daí a sua natureza híbrida. 

A propósito, um dos argumentos utilizados para sustentar que se trata de 

autorização é justamente aquele relacionado ao prazo de validade das licenças e a 

respectiva possibilidade de renovação, matérias reguladas no art. 9º, IV, da LPNMA 

e no art. 18 da Resolução CONAMA n. 237/97.  É que, segundo este último 
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Licença – ato vinculado por meio do qual a Administração confere ao interessado consentimento 
para o desempenho de certa atividade (...). Através da licença, o Poder Público exerce seu poder de 
polícia fiscalizatório, verificando, em cada caso, se existem, ou não, óbices legais ou administrativos 
para o desempenho da atividade reivindicada (...). Autorização – é o ato administrativo pelo qual a 
Administração consente que o particular exerça atividade ou utilize bem público ano seu 
própriointeresse. É ato discricionário e precário, características, portanto, idênticas às da permissão 
(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, p. 135 e 140). 
121

 Neste sentido: MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente, p. 539-43. ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito 
Ambiental, p. 194. FINK, Daniel Roberto. Aspectos jurídicos do licenciamento ambiental, p. 10. 
SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental, p. 222. FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de 
Direito Administrativo, p. 183-4. FULDNER, Bernard Anton. A natureza jurídica das licenças 
ambientais e urbanísticas, p. 3792. 
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 MACHADO, Paulo Affonso. Direito Ambiental brasileiro, p. 295. FREITAS, Vladimir Passos de. 
Direito Administrativo e meio ambiente, p. 63. GERÔNIMO, Gabrielly Pena. A Natureza Jurídica da 
Licença Ambiental, p. 3819. 
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 Neste sentido, DAWALIBI, Marcelo. Licença ou Autorização Ambiental?, p. 184. MARTINS, 
Ricardo Marcondes. Regime jurídico da licença ambiental, p. 193-6. SILVA, José Afonso da. Direito 
Ambiental Constitucional, p. 280-1. BECHARA, Erika. Licenciamento e compensação ambiental na 
Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), p. 130-5. 
124

 Para Andreas J. Krell “parece ser mais coerente considerar a licença ambiental uma nova espécie 
de ato administrativo, que reúne características das duas referidas categorias tradicionais, o que se 
torna evidente em virtude dos prazos determinados de vigência destas licenças e da falta de sua 
precariedade, inviabilizando a sua revogação por meras razoes de conveniência e oportunidade. Ao 
mesmo tempo, a licença ambiental de operação (LO) é ‘precária’ por sua própria natureza, pois deve 
ser renovada periodicamente” (Licença ou autorização ambiental? Muita discussão em torno de um 
falso dilema, p. 68). Também: “a licença ambiental – enquanto licença – deixa de ser um ato 
vinculado para ser um ato discricionário sui generis” (FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de 
Direito Ambiental, p. 66). 
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dispositivo, cada modalidade de licença ambiental estaria sujeita a prazos máximos 

de validade (cinco anos para a LAP, seis anos para a LAI e 10 anos para a LAO), o 

que lhes retiraria o caráter de definitividade125. É que, embora fundamentada em 

conceito oriundo do Direito Administrativo, a licença ambiental goza de 

peculiaridades, que porém não descaracterizam a sua natureza jurídica.   

Não é por esta particularidade, contudo, que a licença ambiental deixa de 

ser licença e passa a ser mera autorização.  Neste sentido, Édis Milaré registra que 

a licença ambiental  

 

caracteriza-se por uma estabilidade temporal, que não se confunde 
com a precariedade das autorizações, nem com a definitividade das 
licenças tradicionais. Garante-se, numa palavra, no lapso temporal 
da licença, a inalterabilidade das regras impostas no momento da 
outorga, salvo, é claro, se o interesse público recomendar o 
contrário, quando, então, em benefício da sociedade, poderá o ato 
ser revisto126.  

 

 Em outras palavras, pode-se dizer que a licença ambiental é definitiva 

“enquanto dure”, i.e., enquanto ainda não expirado o seu prazo de validade127.  Mas, 

como bem salientado, podem surgir situações extremas em que, mesmo durante a 

vigência da licença ambiental, torne-se necessário revogá-la, por força de 

circunstâncias que, embora inexistentes no momento da expedição da licença, 

passaram a configurar prejuízos à coletividade.  Na continuação da passagem acima 

transcrita, Édis Milaré colaciona o exemplo de uma “atividade que, a despeito de 

licenciada, esteja, por emissão de odores, a provocar incômodos aos vizinhos”128.   

Perceba-se que aí se está tratando de revogação e não de anulação ou 

cassação do ato administrativo.  Como se sabe, a revogação se dá por força de 
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 Neste sentido, MACHADO, Paulo Affonso Leme: “Assim, tanto o termo ‘renovação’ como o termo 
‘revisão’ indicam que a Administração Pública pode intervir periodicamente para controlar a qualidade 
ambiental da atividade licenciada. Não há na ‘licença ambiental’ o caráter de ato administrativo 
definitivo; e, portanto, com tranquilidade, pode-se afirmar que o conceito de ‘licença’, tal como o 
conhecemos no Direito Administrativo brasileiro, não está presente na expressão ‘licença ambiental’” 
(Direito Ambiental Brasileiro, p. 295). 
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Direito do Ambiente, p. 519. 
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 “A licença ambiental, como vimos, é não tem caráter de definitividade, mas possui prazo 
preestabelecido. Tal fato é importante para que o órgão ambiental possa realizar a fiscalização 
periódica da empresa ou da atividade potencialmente poluidora. Por outro lado, é também importante 
dar segurança ao empresário que investiu grande quantidade de dinheiro na construção da empresa, 
não podendo ficar a mercê das mudanças políticas ou da vontade da Administração Pública, que 
poderia revogar ou cassar a licença a qualquer momento” (SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de 
Direito Ambiental, p. 222-3). 
128

Direito do Ambiente, p. 519. 
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interesse público superveniente, só podendo ser imposta pela própria Administração.  

Já a anulação ocorre quando se percebe que o ato foi concedido em afronta à lei, 

podendo ser determinada também pelo Poder Judiciário, além da própria 

Administração.  Por fim, a cassação decorre do descumprimento, pelo 

empreendedor, dos preceitos constantes da licença129.   

Questão polêmica que deflui da hipótese em apreço diz com a 

indenizabilidade em tais casos (revogação da licença por interesse público). 

Comentando o tema sob o prisma do princípio da precaução e da responsabilidade 

objetiva por danos ao meio ambiente, Marcelo Dawalibi conclui pela ausência de 

“qualquer direito adquirido ao seu beneficiário, e muito menos direito a indenização 

em face de sua revogação”130.  Embora o autor afirme, logo a seguir, seja necessária 

a motivação do ato revocatório, entendemos que a tese não mereça guarida.  Se é 

evidente, de um lado, a necessidade de proteção ambiental, de outro não se pode 

olvidar que o empreendedor despendeu recursos e, sofrendo prejuízos por ato 

unilateral oriundo da Administração Pública, deve ser indenizado.  Entendimento 

contrário, a nosso sentir, levaria a uma situação de impor um ônus excessivo a 

alguém em favor da coletividade, sem qualquer compensação financeira pelo 

ocorrido. Neste mesmo sentido, Paulo de Bessa Antunes acentua: 

 

É um dos princípios basilares do Direito Ambiental a solidariedade. 
Por tal princípio não se admite que um benefício auferido 
individualmente traga prejuízos para toda a coletividade; em sentido 
inverso, sempre que um benefício coletivo importar em prejuízo 
individual, este deve ser ressarcido pela coletividade. O regime 
democrático é o regime de coordenação entre o coletivo e o 
individual e não a prevalência de um sobre o outro”131. 
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 Sobre o tema, v. MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno, p. 162-6. A autora lembra, 
ainda, o teor da Súmula n. 473, do STF: “A Administração pode anular seus próprios atos, quando 
eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por 
motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos 
os casos, a apreciação judicial” (op. cit., p. 191). 
130

Licença ou Autorização Ambiental?, p. 187. 
131

Indústria siderúrgica – Uma outra visão ou defesa de uma agressão injusta, p. 181. Nos mesmos 
moldes é a lição de Édis Milaré, nos seguintes termos: “A despeito de todas estas considerações – 
somadas ao status do meio ambiente como direito fundamental do homem e à circunstância de que a 
liberdade de empreender se condiciona à sua integral proteção –, parece difícil sustentar possa a 
Administração aniquilar um direito do administrado, privando-o da correspondente indenização. 
Mesmo suspensa ou cassada a licença, é importante assinalar, remanesce o direito do administrado 
de algum modo vinculado ao empreendimento: se não sob a forma de atividade efetiva, ao menos 
sob a forma de ressarcimento dos danos (materiais e morais) que vier a sofrer por perda dos 
investimentos que antes foram legítima e legalmente autorizados. Não se pode esquecer que, por 
vezes, os danos morais são mais graves e onerosos do que os danos materiais.” “Assim não fosse, o 
peso da defesa e da proteção ambiental recairia exclusivamente sobre os ombros do administrado, 
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Daí por que não se pode admitir a interpretação segundo a qual a revisão, 

a que se refere o art. 9º, IV, da LPNMA, referido, significaria a possibilidade de 

alteração unilateral das condicionantes nela existentes. Como já afirmado, durante o 

prazo de vigência da licença ambiental, ela goza de estabilidade e só 

excepcionalmente, por interesse público manifesto, pode-se admitir alterações dos 

critérios que fundamentaram a sua concessão – e, ainda assim, acrescente-se, só 

após o exercício do contraditório e mediante motivação adequada. Portanto, a 

“revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras”, a que alude o 

dispositivo legal invocado, somente pode ser entendida como a renovação da 

licença, uma vez findado o seu prazo de validade132. 

 

7 Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) 

 

 Uma das etapas do processo administrativo de licenciamento ambiental, a 

ser exigida sempre que a obra ou atividade pretendida puder causar significativa 

degradação do meio ambiente, é a realização do estudo de impacto ambiental. 

Como bem assinala Michel Prieur, o objetivo do EIA é impedir que uma “construção 

ou uma obra justificável sob o ponto de vista econômico ou sob o ponto de vista dos 

interesses imediatos do construtor, não se revele posteriormente nefasta ou 

catastrófica para o meio ambiente”133. 

 Trata-se de instrumento preventivo por excelência, que permite aquilatar, 

com precisão, os possíveis impactos que poderão ser causados na hipótese de a 

atividade vir a ser autorizada. Contudo, a exemplo do que se disse em relação ao 

licenciamento em si, também no que toca ao EIA deve se ter em mente que se trata 

de mecanismo destinado a tentar conciliar os direitos fundamentais ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado e ao desenvolvimento econômico.  Não deve 

ele se prestar, portanto, a ser um entrave ao alcance da finalidade maior à qual se 

presta. É como bem ensina Cristiane Derani: 

 

                                                                                                                                                                                     

em dissonância com o art. 225 da Lei Maior, por força do qual o Poder Público e a coletividade devem 
compartilhar solidariamente o ônus da responsabilidade ambiental” (Direito do ambiente, p. 499-500). 
132

 Neste sentido: ANTUNES, Paulo de Bessa. Indústria siderúrgica – Uma outra visão ou defesa de 
uma agressão injusta, p. 182.   
133

Droit de l’Environnement, p. 70. 
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Portanto, o processo de avaliação de impacto ambiental não tem 
como objetivo impor barreiras àquilo que seria um procedimento 
habitual. É ele o foro para ponderações e contribuições. Sua 
realização não se manifesta como um óbice, uma paralisação, mas 
como um  processo constitutivo seja pela conformação de uma 
atividade, seja pela formação de uma política, ou seja na produção 
de um planejamento. Nele não se encontram somente interesses 
diversos, mas também encontram-se manifestos conhecimentos 
diversos a serem observados, procurando uma composição134. 

 

 Não é outra a lição de Édis Milaré: 

 

Como instrumento da política nacional do meio ambiente, não pode o 
EIA erigir-se em entrave à liberdade de empreender, contrariando um 
dos mais sensíveis objetivos dessa política que diz com a incessante 
busca da possível “compatibilização do desenvolvimento econômico-
social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do 
equilíbrio ecológico” 135. 

 

 Isso porque, como se irá sustentar ao longo desta tese, inexiste direito 

fundamental absoluto, de modo que, havendo colisão entre o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado e o desenvolvimento econômico ou a livre 

iniciativa, por exemplo, deve-se inicialmente buscar compatibilizá-los.  Assim sendo, 

tanto o processo de licenciamento quanto o próprio estudo de impacto ambiental são 

instrumentos mais do que apropriados para se realizar esta composição.  Antônio 

Herman Benjamin, ao tratar da decisão administrativa a ser tomada no processo de 

licenciamento, afirma: 

 

É bom ressaltar que o EIA não aniquila, por inteiro, a 
discricionariedade administrativa em matéria ambiental. O seu 
conteúdo e conclusões não extinguem a apreciação de conveniência 
e oportunidade que a Administração Pública pode exercer, como, por 
exemplo, na escolha de uma entre múltiplas alternativas, optando, 
inclusive, por uma que não seja a ótima em termos estritamente 
ambientais. Tudo desde que a decisão final esteja coberta de 
razoabilidade, seja motivada e tenha levado em conta o próprio EIA. 
Isso porque o EIA, como se sabe, visa integrar a preocupação 
ambiental ao complexo de fatores que influenciam a decisão 
administrativa (econômicos, sociais, etc.). Sopesar o meio ambiente, 
não significa, em realidade, fazê-lo predominante. A decisão 
administrativa não se submete ao monopólio da preocupação 
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Direito Ambiental Econômico, p. 172. 
135

Estudo Prévio de Impacto Ambiental, p. 27. Também assim: “A interpretação, levando-se em 
consideração todos os fatores a ela relacionados, deve se dirigir para uma conclusão que privilegie o 
meio ambiente, sem, contudo, obstar a produção e o desenvolvimento” (FERNANDES, Paulo Victor. 
Impacto ambiental, p. 34). 
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ambiental. Seria sair de um extremo e ir para outro. É, pois, um 
esforço mais de integração do que de dominação136. 

 

 Também assim, Erika Bechara, embora advirta que considera o meio 

ambiente de extrema relevância para a qualidade de vida e a dignidade da pessoa 

humana, aduz não ser possível colocá-lo “como uma necessidade isolada. A 

harmonização entre direitos de igual relevância exige coexistência e não 

sobreposição, o que leva, por vezes, a uma redução das forças de cada qual”137.  

 Na prática, contudo, o EIA muitas vezes tem constituído um entrave para 

o desenvolvimento sustentável, pelas mais variadas razões.  Esta circunstância, 

entretanto, não deve contribuir para a sua dispensa, pois como bem lembra Álvaro 

Luiz Valery Mirra, 

 

longe, portanto, de ser fator de atraso na execução de obras, 
atividades e empreendimentos, o EIA surge, finalmente, como 
mecanismo de viabilização de sua realização segura e equilibrada 
em termos sócio-econômicos, como o requer a Política Nacional do 
Meio Ambiente. Daí, inclusive, a razão de sua obrigatoriedade138.  

 

 Antes de vir a se tornar um dos instrumentos da Política Nacional do Meio 

Ambiente e ser consagrado na Constituição Federal, o EIA aparece na legislação 

brasileira através da Lei n. 6.803/80, que disciplinava o zoneamento industrial nas 

áreas críticas de poluição e implantação de zonas de uso estritamente industrial 

destinadas à localização de polos petroquímicos, cloroquímicos, carboquímicos e 

instalações nucleares.  

 É, contudo, na Resolução CONAMA n. 1/86, em vigor até hoje, que o 

instituto é regulado de maneira mais detalhada, estabelecendo-se também os 

critérios básicos e diretrizes gerais para o RIMA – Relatório de Impacto do Meio 

Ambiente. 

 O EIA é uma espécie do gênero avaliação de impacto ambiental - AIA.  

Antônio Inagê de Assis Oliveira aponta o equívoco em que normalmente se incide: 

 

Existe uma certa tendência entre os ambientalistas, inclusive 
autoridades ambientais, de confundir o instrumento da Política 
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Estudo prévio de impacto ambiental, p. 68. 
137

Licenciamento e compensação ambiental na Lei do Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação (SNUC), p. 135. 
138

Impacto ambiental, p. 6. 



 

 

 

 

 

 

128 

Nacional do Meio Ambiente ‘Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) 
com uma ferramenta do licenciamento ambiental denominada 
‘Estudo de Impacto Ambiental’ (EIA), que vem prejudicando bastante 
que se extraia do instrumental representado pelas técnicas e 
metodologias de AIA todas as úteis consequências possíveis139. 

 

 Não é outro o entendimento manifestado por Paulo de Bessa Antunes: 

 

É curioso que a Resolução nº 1/86 fez uma inovação no instituto 
definido pelo art. 9º, III, da Lei n. 6.938/81, pois a avaliação de 
impacto ambiental passou a ser efetivada através da realização de 
Estudo de Impacto Ambiental – EIA e dos respectivos Relatórios de 
Impacto Ambiental – RIMA.  Posteriormente, a denominação estudo 
de impacto ambiental acabou se popularizando de tal maneira que se 
inseriu na própria Constituição140. 

 

 Também no direito argentino é possível encontrar semelhante distinção, 

como demonstra Adrian Lorenzo Rossolen ao descrever os dois institutos: 

 

Avaliação de impacto Ambiental (EIA) 
É um procedimento capaz de garantir um exame sistemático dos 
efeitos ambientais de uma ação proposta e de suas alternativas. É 
um instrumento de gestão ambiental que assegura um processo de 
tomada de decisões adequado ao interesse público. 
 
Estudo de Impacto Ambiental (Es.IA) 
É um componente fundamental do procedimento de EIA. Implica a 
previsão de efeitos sobre o sistema ambiental, sua ponderação ou 
valoração qualitativa ou quantitativa, a formulação de ações para 
minimizar os impactos negativos e otimizar os positivos e para o 
monitoramento e controle ambiental141. 

 

 De outro lado, pela dicção constitucional, o estudo deve ocorrer antes da 

instalação da obra ou início da atividade.  Mas não se pode descartar a possibilidade 

excepcional de ser apresentado posteriormente, nas hipóteses em que não foi 

realizado no momento oportuno142. Como regra, contudo, deve ser apresentado ao 

órgão licenciador antes da expedição da Licença Ambiental Prévia (LAP). Lembre-

se, ainda, que o EIA constitui-se em uma condição para o licenciamento ambiental, a 
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Avaliação de impacto ambiental x Estudo de impacto ambiental, p. 141. 
140

Direito Ambiental, p. 366. No mesmo sentido, v., tb. do autor, Política Nacional do Meio Ambiente – 
PNMA (Comentários à Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981), p. 143. E, em nota de rodapé ao texto, o 
autor lembra que “o anteprojeto de Consolidação das Leis Federais sobre Meio Ambiente, em seu 
artigo 48, inciso II, reintroduziu o termo avaliação de impacto ambiental”. 
141

Evaluación ambiental, p. 180. 
142

 Não, porém, muito tempo depois, como acertadamente já decidiu o STJ (RESp. n. 766.236/PR, 
Rel. p/ o acórdão Min. Luiz Fux, in DJe de 4/8/08. 
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teor do que estabelecem o art. 2º, caput, da Resolução n. 001/86 e o art. 17, § 1º, do 

Decreto n. 99.274/90. 

 A Resolução CONAMA n. 001/86, em seu art. 1º, caput, estabelece o 

conceito de impacto ambiental143.  Não é, porém, qualquer obra ou atividade que 

está sujeita a EIA/RIMA.  Para tanto, é necessário que seja potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente.   

 Todavia, no que consiste esta significativa degradação?  Paulo Affonso 

Leme Machado assinala que “significativo é o contrário de insignificante, podendo-se 

entender como a agressão ambiental provável que possa causar dano sensível, 

ainda que não seja excepcional ou excessivo”144. 

 O art. 2º da Resolução CONAMA n. 001/86, em seus 17 incisos, 

apresenta um rol de obras e atividades obrigatoriamente sujeitas ao EIA/RIMA.  

Trata-se de rol meramente exemplificativo. Vale dizer, outras modalidades dele não 

constantes podem também ser alvo da exigência, a critério da Administração 

Pública.   Contudo, aquelas obras e atividades ali previstas a rigor não deveriam ser 

licenciadas sem a realização do estudo, sob pena de nulidade do licenciamento, o 

que poderá ser declarado pelo próprio órgão licenciador ou pelo Poder Judiciário145. 

Ademais, estando previsto como exigência na Constituição Federal, não podem os 

Estados dispensá-lo em hipóteses de licenciamento de atividades potencialmente 

causadoras de significativa degradação ambiental, como já decidiu o STF: 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 182, § 3º, 
DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ESTUDO 
DE IMPACTO AMBIENTAL. CONTRARIEDADE AO ARTIGO 225, § 
1º, IV, DA CARTA DA REPÚBLICA.  
A norma impugnada, ao dispensar a elaboração de estudo prévio de 
impacto ambiental no caso de áreas de florestamento ou 
reflorestamento para fins empresariais, cria exceção incompatível 
com o disposto no mencionado inciso IV do § 1º do artigo 225 da 
Constituição Federal. Ação julgada procedente, para declarar a 
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 “Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada 
por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou 
indiretamente afetam: I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; II - as atividades sociais 
e econômicas; III - a biota; IV- as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; V- a qualidade 
dos recursos ambientais”. 
144

Direito Ambiental Brasileiro, p. 203. 
145

 Andreas Krell, no entanto, sustenta ser “possível que uma atividade, apesar de fazer parte do rol 
da Resolução nº 01/86, no caso concreto, não seja capaz de causar significativos impactos, como, 
v.g., pequenas obras hidráulicas de irrigação ou abertura de canais menores de drenagem (art. 2, VII, 
Res. 01/86). Como sempre, haverá aqui casos de certeza positiva, na zona de penumbra (“candidatos 
neutros”), que permitem mais do que uma solução correta” (Problemas do licenciamento ambiental no 
Sistema Nacional do Meio Ambiente, p. 3780). 
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inconstitucionalidade do dispositivo constitucional catarinense sob 
enfoque146. 

 

 Consoante determinava o art. 7º da Resolução CONAMA n. 001/86, o EIA 

deveria ser elaborado por uma equipe multidisciplinar, independente do proponente 

do projeto.  De um lado, isto significava que os técnicos responsáveis pela 

confecção do Estudo deveriam pertencer a diferentes áreas técnicas, de modo a 

permitir o exame dos possíveis impactos sob diversos aspectos (biológico, 

geológico, florestal, minerário, social, etc.).  De outro, a independência da equipe em 

relação ao empreendedor objetivava tentar garantir imparcialidade nas conclusões 

do EIA.  

 A sistemática em questão sofreu inúmeras críticas da doutrina 

especializada, seja por haver vinculação da equipe ao proponente do Projeto, que é 

quem custeia os trabalhos (art. 8º da Resolução CONAMA n. 001/86), seja por ter 

extrapolado os limites ditados pela Constituição Federal de 1988 e pela LPNMA, 

ambas que não se referem a qualquer espécie de independência da equipe. 

 Seja como for, o fato é que o dispositivo normativo em comento foi 

expressamente revogado pela Resolução CONAMA n. 237/97, o que permite 

concluir que não há mais qualquer regra disciplinando a formação da equipe 

responsável pelo EIA, a qual, inclusive, pode ser constituída por técnicos vinculados 

diretamente ao empreendedor.  A disciplina agora é ditada pelo art. 11, caput, da 

referida Resolução, segundo o qual “os estudos necessários ao processo de 

licenciamento deverão ser realizados por profissionais legalmente habilitados, às 

expensas do empreendedor”.  Já o art. 8º da Resolução CONAMA 001/86, que trata 

do custeio do EIA, continua em plena vigência. 

 Parcela da doutrina vem criticando o novel sistema147.    Em que pese 

considerarmos mais oportuno o dispositivo revogado – apesar de sua aparente 

inconstitucionalidade –, o fato é que pouca coisa (ou nada) mudou com o novo 

sistema. A uma, porque o fato de ser a equipe custeada pelo empreendedor não 

significa que ele irá interferir nas suas conclusões.  Com efeito, os membros da 

equipe são profissionais e, nesta condição, independentes e autônomos.  Não é por 
                                                           
146

 ADIn 1.086-7/SC, Rel. Min. Ilmar Galvão. Revista Direito Ambiental. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, vol. 2, p. 200, abr./jun. 1996. 
147

 “Perde-se, portanto, a obrigatoriedade expressa do caráter multidisciplinar e autônomo da equipe, 
e os estudos passam a ser realizados pelo próprio empreendedor, o que invariavelmente prejudica a 
qualidade da avaliação ambiental, que passará, obviamente, a ser sempre tendenciosa” (BAPTISTA, 
Fernando; LIMA, André. Licenciamento ambiental e a Resolução CONAMA 237/97, p. 302). 
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terem sido contratados pelo empreendedor que irão direcionar as conclusões de 

seus estudos para satisfazer os interesses daquele.   Além disso, lembre-se que todo 

e qualquer profissional está sujeito à responsabilização nas esferas civil (reparação 

do dano), criminal (falsidade ideológica, etc.) e administrativa (perante o órgão de 

classe), de modo que não se pode admitir pura e simplesmente que o técnico 

contratado para elaborar o EIA irá falsear a verdade ou agir de modo leviano.  Neste 

sentido, o art. 11, parágrafo único, da Resolução CONAMA n. 237/97 seria até 

despiciendo. 

 Preferimos, pois, o entendimento de Álvaro Mirra acerca da matéria: 

 

Em síntese, pode-se afirmar que o sistema normativo vigente, 
mesmo com a revogação do art. 7º da Resolução n. 001/86 do 
CONAMA, impõe a elaboração do EIA por profissionais legalmente 
habilitados, os quais, pelas características das análises técnicas a 
serem efetuadas e pela amplitude do estudo, devem se reunir e 
formar uma equipe multidisciplinar. Tais profissionais, ainda que 
vinculados ou dependentes do empreendedor e com seu trabalho 
pago por este, pela influência que exercem sobre a seriedade e a 
moralidade do EIA e do processo de licenciamento a ele atrelado, 
são responsáveis, agora mais do que sempre, pelas informações e 
conclusões apresentadas, inclusive sob o prisma jurídico, nas 
esferas civil, penal e administrativa148. 

 

 De outro lado, consoante o que estabelece o art. 9º da Resolução 

CONAMA n. 001/86, o Relatório de Impacto do Meio Ambiente – RIMA constitui-se 

no resultado do EIA, devendo conter, no mínimo, os elementos indicados nos oito 

incisos seguintes. Como se trata de um relatório técnico, bastante pertinente é a 

advertência constante do parágrafo único do mesmo dispositivo, que exige seja ele 

“apresentado de forma objetiva e adequada a sua compreensão”, “em linguagem 

acessível” e “de modo que se possam entender as vantagens e desvantagens do 

projeto”. 

 Tais normas possuem caráter obrigatório, como forma de permitir a 

participação popular no processo de licenciamento ambiental.  Aliás, pode-se 

mesmo afirmar que estas disposições cumprem a exigência constitucional de 

publicidade do EIA, pois de nada adianta permitir o acesso ao RIMA se ele é 

incompreensível. 
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Impacto ambiental, p. 76. 
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 Tratando do tema, à luz do direito francês, Jacqueline Morand-Deviller 

acentua: 

 

O estudo de impacto – mas não a nota – deve ser acompanhado de 
um resumo não técnico destinado a facilitar sua compreensão pelo 
público. Não se trata de um simples exercício de estilo. O resumo 
deve ser facilmente identificável (a exemplo da nota explicativa 
exigida a título de enquetes públicas) e colocar de uma forma 
sintética os elementos essenciais e as conclusões de cada uma das 
partes do estudo. Sua concepção deve ser simples, sua escrita 
concisa e facilmente compreensível pelo público. 
A esta nova obrigação, convém acrescentar que o público pode exigir 
da autoridade competente que autorize o projeto de consultar o 
estudo e que a dita autoridade seja obrigada de indicar sem demora 
ao demandante os lugares e modalidades de consulta149. 

 

 A propósito, também acerca da publicidade, a Resolução CONAMA n. 

001/86, em seu art. 11, estabelece que, “respeitado o sigilo industrial, assim 

solicitado e demonstrado pelo interessado, o RIMA será acessível ao público” e 

“suas cópias permanecerão à disposição dos interessados” junto aos órgãos 

licenciadores. Mas a participação popular por excelência no procedimento do EIA se 

dá com a realização das audiências públicas, disciplinadas, de modo expresso, na 

Resolução CONAMA n. 009/87, cujo art. 1º dispõe terem “por finalidade expor aos 

interessados o conteúdo do produto em análise e do seu referido RIMA, dirimindo 

dúvidas e recolhendo dos presentes as críticas e sugestões a respeito”150. Daí 

Antonio Inagê de Assis Oliveira anotar, com absoluta precisão, o seguinte:  

 

Na verdade, tanto na fase da consulta pública como na da 
audiência pública a principal intenção é a de proceder a uma 
auscultação da reação da sociedade ao empreendimento proposto. É 
propiciar uma oportunidade aos interessados de influir na gestão 
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Droit de l’Environnement, p. 25. 
150

 “Entende-se que, no plano formal, a Audiência Pública pode ser entendida como um espaço de 
Cidadania Ambiental, ao garantir a participação pública no processo decisório de Licenciamento 
Ambiental e facilitar o acesso à informação. Deve-se considerar, ainda, que abre a possibilidade da 
comunidade interessada e/ou afetada pelo projeto em licenciamento influenciar a formação da 
vontade decisória” (CAVEDON, Fernanda de Salles; DOMINGOS, Silvia. A audiência pública como 
instrumento de participação pública e acesso à informação nos processos decisórios de licenciamento 
ambiental: espaço de cidadania ambiental?, p. 3810). Neste sentido, já se decidiu: “A audiência 
pública designada é o real instrumento de informação ao público, pois convida a comunidade a 
manifestar-se sobre o empreendimento, portanto meio legítimo de enfrentamento das questões 
sociais” (TRF4. AC n. 2000.72.01.001108-6/SC, Rel. Juíza Federal Vânia Hack de Almeida, in DJU de 
24/8/05). Mais recentemente: “A não realização da audiência pública e dos demais atos necessários à 
obtenção da licença prévia está causar dano ao empreendedor e, quiçá, à comunidade local, diante 
do retardamento dos investimentos e da concretização do negócio” (TRF4. AG n. 5003411-
65.2010.404.0000, Relator Des. Federal Fernando Quadros da Silva, in D.E. 18/10/10). 
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ambiental, pela resposta à consulta formulada. Exatamente, por ser 
esta a sua motivação, é que a audiência pública não tem caráter 
vinculatório para a decisão a ser adotada pelo órgão licenciador 
ambiental. É, entretanto, importante parâmetro para a decisão de 
licenciar ou denegar a licença.  
(...) 
Deste modo, fácil é verificar que as Audiências Públicas, apesar de 
não terem caráter decisório, sendo apenas uma consulta à opinião 
pública, tem enorme relevância no processo de licenciamento 
ambiental. Como a concessão da licença ambiental não é um ato 
tecnoburocrático, mas político-administrativo, dificilmente o órgão 
licenciador terá condições de conceder licença a um 
empreendimento repudiado nessas audiências151. 

 

 Ressalte-se, ainda, que dita audiência deverá se realizada sempre que o 

órgão ambiental julgar necessário ou quando solicitada por associação civil, pelo 

Ministério Público ou por pelo menos cinquenta cidadãos (art. 2º da mesma 

Resolução).  Se isto não ocorrer, a licença porventura expedida não terá validade152. 

 

8 Competência legislativa 

 

8.1 Competência concorrente 

 

 Considerando que as hipóteses que ensejam competência privativa da 

União (art. 22 da CF/88) encerram poucas divergências na seara ambiental, nosso 

foco se centrará na análise da chamada competência concorrente, esta prevista no 

art. 24 da mesma Carta – sendo os incisos VI a VIII os que se referem ao tema – e 

seus parágrafos.  

Segundo os preceitos acima, a competência para legislar em matéria 

ambiental é concorrente entre a União, os Estados e o DF.  Diferentemente do que 

se dá com a competência executiva (administrativa), dita comum entre todos os 

entes federados (art. 23 da mesma Carta), nesse passo compete à União fixar 

normas gerais, e aos Estados, suplementar a legislação federal no que couber (art. 

24, §§ 1º e 2º).  Somente na hipótese de inexistência de lei federal é que os Estados 
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Introdução à legislação ambiental brasileira e licenciamento ambiental, p. 481 e 488. 
152

 Assim também entende FERNANDES, Paulo Victor. Impacto ambiental, p. 115. Contudo, o TRF 
da 4ª Região já decidiu que “se houve debates públicos entre a comunidade e os órgãos municipais 
envolvidos, contando com a presença do – entre outras autoridades – representante do Ministério 
Público, entende-se suprida a exigência da realização da audiência pública” (Embargos de 
Declaração em Agravo de Instrumento n. 98.04.016742-3/SC, Relatora Des. Fed. Marga Barth 
Tessler, in DJU de 30/6/99). 
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exercerão a competência legislativa plena (idem, § 3º). Ainda, sobrevindo lei federal 

dispondo sobre normas gerais, a lei estadual terá sua eficácia suspensa naquilo que 

contrariar a federal (§ 4º do mesmo dispositivo).   

Já em relação aos Municípios, a competência legislativa vem tratada no 

art. 30, I e II, segundo os quais cabe àqueles “legislar sobre assuntos de interesse 

local” (inciso I) e “suplementar a legislação federal e a estadual no que couber”. 

A primeira questão que exsurge da norma constitucional em apreço diz 

com a identificação do que seriam normas gerais.  Embora não haja uma definição 

uníssona na doutrina, parece-nos que norma geral seria aquela que traçasse 

parâmetros genéricos, aplicáveis a todo o território nacional, deixando a 

especificação destinada a adaptá-los às peculiaridades regionais e locais para a 

legislação suplementar dos Estados e Municípios153. 

Neste contexto, seria até de se questionar se uma norma estabelecendo a 

preservação de determinados limites de afastamento de cursos d’água ou de 

entornos de lagos e lagoas naturais ou de reservatórios naturais e artificiais (art. 4o, I 

a III, do novo Código Florestal) poderia ser considerada uma lei geral para os fins do 

que estabelece o preceito da Constituição.  De fato, em um país de dimensões 

continentais como o Brasil, as diferenças regionais tendem a ser gritantes, de modo 

que um curso d’água ou uma lagoa situada em um Estado das regiões Sul e 

Sudeste são bastante diferentes do mesmo elemento hídrico na Amazônia, por 

exemplo.  Daí ser possível alegar que as normas federais que tratam de temas 

específicos como esses não atenderiam o disposto no art. 24, § 1o, da CF/88.  

Contudo, a jurisprudência do Supremo sempre foi uníssona no sentido de que a lei 

federal, independentemente do seu conteúdo, é considerada norma geral, de modo 

que é implausível imaginar a declaração de inconstitucionalidade de uma lei que, 

embora específica, tenha sido editada pela União. 

De outro lado, no tocante à competência suplementar dos Estados e 

Municípios, diga-se que ela é restrita, pois não admite a edição de regras por entes 

que contrariem a legislação federal em vigor.  

                                                           
153

 “A norma geral federal deve deixar espaço para que os Estados ou Municípios exerçam sua 
competência suplementar (art. 24, § 2

o
, da Constituição). A norma geral federal não pode ser 

completa; caso contrário, converte-se em norma exclusiva ou em privativa. Assim, a competência 
privativa só abrange as matérias do art. 22 e não as constantes do art. 24 da Constituição” 
(MACHADO, Paulo Affonso Leme. Federalismo, amianto e meio ambiente: julgado sobre 
competência, p. 248).  
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Entretanto, no âmbito do Direito Ambiental, a doutrina especializada 

amplamente majoritária vem há tempos sustentando a possibilidade de que os entes 

federados legislem sobre a matéria em oposição à disciplina federal, para 

estabelecer parâmetros mais restritivos de tutela do meio ambiente e da saúde154. 

Assim, por exemplo, em se tratando de APPs existentes no entorno de lagoas 

situadas em áreas urbanas, cujo limite, como visto, é de 30 metros (Lei n. 

12.6514.771/65, art. 4º, II, b), elas poderiam ser alvo de disciplina diversa por algum 

Estado ou Município, desde que para ampliar esta distância (não para diminuí-la). 

Apesar disto, não nos parece que esta conclusão decorra do disposto nos arts. 24 e 

30 da CF/88. Tanto é assim que a doutrina do Direito Constitucional, em regra, não 

sufraga a tese155.  

Com efeito, da leitura dos mandamentos constitucionais em apreço, 

chegamos à conclusão que, ao contrário do afirmado, Estados e Municípios podem 

suplementar a legislação federal e a estadual somente nos casos de silêncio 

daquela, jamais contudo para contrariá-la, seja em qual sentido for.  Caso o 

constituinte desejasse permitir aos entes federados editar legislação mais protetiva, 

teria feito expressamente a ressalva, o que, a toda evidência, não ocorreu. 

É bem verdade que o argumento de que a proteção ao meio ambiente, 

por sua natureza de direito fundamental pertencente inclusive às futuras gerações,  

                                                           
154

 Nesse sentido: “Em linhas gerais, podemos concluir que a competência legislativa em matéria 
ambiental estará sempre privilegiando a maior e mais efetiva preservação do meio ambiente, 
independentemente do ente político que a realize, porquanto todos receberam da Carta 
Constitucional aludida competência (arts. 24, V, VI e VII, e 30, II)” (FIORILLO, Celso Antonio 
Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. p. 131). Também assim, dentre outros: MACHADO, 
Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro, p. 737. FERREIRA, Helini Sivini. Competências 
ambientais, p. 215. Em sentido idêntico no que tange aos Municípios, v. os seguintes autores: 
FREITAS, Vladimir Passos de. A Constituição Federal e a efetividade das normas ambientais, p. 69. 
MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Limites e controle dos atos do Poder Público em matéria ambiental, p. 35. 
FINK, Daniel Roberto. PEREIRA, Márcio Silva. Vegetação de preservação permanente e meio 
ambiente urbano, p. 90, abr./jun. 1996. Contra: ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental, p. 111-
4 e Federalismo e competências ambientais no Brasil, p. 235.  
155

 Exceção feita a Luiz Alberto David Araújo e Vidal Serrano Nunes Júnior, que defendem a 
existência de uma competência concorrente imprópria, que consistiria na “aplicação da regra mais 
rigorosa” (Curso de Direito Constitucional, p. 277).  O exemplo dado pelos autores, aliás, é oriundo do 
Direito Ambiental: “Veja-se, a pretexto de ilustração, as competências comuns de proteção ao meio 
ambiente e preservação das florestas” (incisos VI e VII do art. 23 da CF). Figure-se a hipótese de que, 
no exercício dessas competências comuns, leis federal, estadual e municipal disponham sobre uma 
faixa de proteção florestal da Mata Atlântica. Nesse exemplo, a lei federal estabeleceria a proteção da 
vegetação nativa a partir de 100 m do nível do mar, a lei estadual a partir de 140 e a municipal a partir 
de 70. Qual delas deveria ser aplicada? Sem dúvida nenhuma, as três. Assim, a vegetação estaria 
protegida a partir de 70 m do nível do mar, pois a observância da legislação mais rigorosa implicaria 
automaticamente a dos demais comandos normativos (op. cit., p. 276). 
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é bastante sedutor, e não se pode desconsiderá-lo simplesmente – até porque 

sustentado pelos mais respeitados autores do Direito Ambiental Brasileiro.  

Contudo, a partir da premissa que será adotada no presente trabalho, a 

proteção ambiental, conquanto relevantíssima, não se encontra em posição de 

superioridade hierárquica em relação a outros direitos fundamentais igualmente 

dignos de tutela.  Assim, quando o legislador federal, no exercício da sua 

competência, edita uma norma, ele leva em consideração os direitos postos em jogo 

e, exercendo a ponderação, acaba por decidir se é possível harmonizá-los e, não o 

sendo, qual deles deverá ceder passo em favor do outro, no caso concreto. Assim, 

se uma determinada lei federal adota determinados critérios de proteção ao meio 

ambiente ou ao desenvolvimento, ela não deve ser contrariada por legislação 

estadual ou municipal, mesmo que estas adotem padrões mais restritivos.  Isto 

porque, ao fazê-lo, o legislador regional ou local estará desconsiderando o 

sopesamento que já foi realizado pelo ente federado competente (União), o que não 

é permitido pelo regime constitucional de competências legislativas (arts. 24 e 30 da 

CF/88). 

Por tudo isso, embora reconheçamos o mérito da tese, com ela não 

concordamos, sob pena de contrariarmos as conclusões mais essenciais que iremos 

sustentar no presente trabalho.  Consoante se verá nos dois próximos capítulos, 

sustentaremos que não há direito fundamental absoluto, de modo que nas hipóteses 

de colisão, caso impossível harmonizar os direitos colidentes, um deles deverá 

prevalecer.  Embora nosso foco primordial seja a atuação do Poder Judiciário em 

tais casos, não se pode olvidar que também o Legislativo exerce a ponderação e 

aplica a máxima da proporcionalidade, em momento anterior ao da edição da norma.  

Daí por que, a nosso juízo, há incompetência dos Estados e Municípios para 

disciplinar matérias em contrariedade ao que foi previsto pela União, seja em que 

sentido for. Esta, aliás, sempre foi a orientação adotada pela jurisprudência do STF, 

como se passa a demonstrar. 

 

8.2 A orientação histórica do STF em relação à matéria 

 

Consoante se salienta, o entendimento do STF em relação ao tema ora 

em análise sempre foi no sentido de declarar a inconstitucionalidade de leis 
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estaduais que contrariassem o disposto na legislação federal – ainda que para 

adotar padrões mais restritivos de proteção ao meio ambiente e à saúde. 

Com efeito, a começar pelas decisões envolvendo a utilização do 

amianto/asbesto crisotila, cuja extração, industrialização, utilização, comercialização 

e transporte, embora expressamente autorizados e disciplinados pela Lei Federal n. 

9.055/95, foram vedados por leis editadas pelos Estados de São Paulo e Mato 

Grosso do Sul, a Corte julgou procedentes as respectivas ações diretas de 

inconstitucionalidade156. Em ambos os julgamentos, entendeu-se que não caracteriza 

suplementação o fato de a lei estadual proibir uma atividade que é permitida pela lei 

federal. Ao comentar um desses julgados, Paulo Affonso Leme Machado, adotando 

o mesmo ponto de vista que sempre defendeu, afirmou: 

 

A Lei n. 9.055 só não proibiu totalmente o uso do amianto crisotila, 
como o fez com os outros tipos. Essa lei deixou o devido espaço que 
os Estados poderiam completar ou aprimorar. 
Atente-se que a função dos Estados, utilizando de sua competência 
suplementar, só poderia ser no sentido de exigir mais proteção da 
saúde, ou melhor defesa do meio ambiente, e não menos proteção. 
A lei de Mato Grosso do Sul, ao proibir a fabricação e a utilização de 
produtos tanto à base de amianto do grupo das serpentinas (crisotila) 
como do grupo dos anfibólios, nada mais fez que seguir a orientação 
da Organização Internacional do Trabalho – OIT, preceituada pela 
Convenção n. 162, já mencionada157. 

 

O mesmo se diga do episódio envolvendo as leis estaduais do Estado do 

Paraná que pretenderam proibir o plantio e a comercialização de substâncias 

contendo organismos geneticamente modificados em seu território. Como se sabe, a 

matéria foi regulada pela Lei Federal n. 11.105/05 (Lei da Biossegurança), que 
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 ADIN n. 2.656-9/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, in DJU de 8/5/03. Saliente-se que este aresto 
sempre foi referido como paradigma na matéria, inclusive por ocasião do julgamento que, 
examinando nova lei do mesmo Estado, acabou por alterar o entendimento da Corte, como se verá  
adiante. Quanto à lei do Estado do Mato Grosso do Sul, o acórdão é o proferido na ADIN n. 2.396-
9/MS, Relatora Ministra Ellen Gracie, in DJ de 1º/8/03. Diferente, contudo, foi a orientação da Corte 
em relação a uma norma do Estado do RS que se limitou a disciplinar a fiscalização ao uso de 
agrotóxicos, suplementando, portanto, a Lei n. 7.802/90 (RE n. 286.789-6/RS, Rel. Ministra Ellen 
Gracie, in DJ de 8/4/05).  
157

Federalismo, amianto e meio ambiente: Julgado sobre competência, p. 251. Ao final do trabalho, 
em que critica a posição até então adotada pelo Supremo na matéria, o autor conclui com uma 
exortação à Corte: “Os mais altos julgadores hão de sentir que a chave da legislação da saúde e do 
meio ambiente no Brasil não pode ficar exclusivamente nas mãos da União, como se ela tivesse a 
unicidade do saber e da eficiência nesses campos. Se o centro falhar ou se omitir, a periferia política 
precisa poder mostrar que sabe agi e, como o centro, é capaz de atuar. Espera-se que os Tribunais 
não impeçam aquilo que a Constituição não impediu: que os Estados estejam presentes para legislar 
em um federalismo não competitivo e generoso, podendo, verdadeiramente, somar seus esforços aos 
da União nas áreas da saúde e do meio ambiente” (op. cit., p. 253-4). 
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estabeleceu normas de segurança e mecanismos de fiscalização das atividades 

envolvendo tais organismos. Assim, pelos mesmos motivos declinados quando dos 

julgamentos envolvendo o amianto, as leis estaduais que visavam a coibir tais 

práticas acabaram sendo consideradas inconstitucionais pelo Supremo158.   

Perceba-se que, em ambas as situações (amianto e transgênicos), não se 

permitiu que a legislação dos Estados, embora aparentemente mais restritiva em 

favor do meio ambiente e da saúde, afrontasse as respectivas normas federais 

reguladoras da matéria. A propósito, comentando o voto do Relator da ADIN n. 

3.035/PR, Paulo de Bessa Antunes taxativamente afirma o mesmo, consoante se 

infere da seguinte passagem: 

 

No voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes, relator da matéria, 
nos autos da medida cautelar, foi suscitada uma das questões mais 
fundamentais para o Direito Ambiental em um estado federal, que é a 
concepção teórica que tem sido adotada por uma parcela 
significativa, ou pela quase unanimidade dos autores de Direito 
Ambiental, no sentido de que as leis ambientais estaduais e 
municipais podem ser “mais restritivas” do que as leis federais. De 
fato, tal conceito tem sido seguidamente rejeitado pelo Supremo 
Tribunal Federal, que não admite possa a legislação federal ter o seu 
conteúdo “esvaziado” pela norma local. O Voto do Ministro Gilmar, 
em linhas gerais, reafirma a concepção de federalismo que, até esta 
quadra, tem sido a predominante na Suprema Corte Brasileira159. 

 

 Assim sendo, pode-se reafirmar que a orientação do STF sempre foi por 

vedar iniciativas dos Estados que pretendessem dispor de maneira distinta daquela 

prevista na lei federal – fosse em que sentido fosse. 

 

8.3 Mudança de rumo e retorno ao princípio: os julgados mais recentes da Suprema 

Corte sobre o tema 

 

 Uma mudança radical de posicionamento foi observada por ocasião do 

julgamento da ADIN n. 3.937-7/SP, intentada contra nova lei do Estado de São 

Paulo (12.684), que “proíbe o uso, em São Paulo, de produtos, materiais ou 
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 ADI-MC n. 3035/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, in DJ de 10/12/03. ADI n. 3645/PR, Rel. Min. Ellen 
Gracie, in DJ de 31/5/06.  O mesmo se diga da orientação do STJ, constante de aresto bastante 
antigo, mas que seguiu a mesma linha de raciocínio até hoje desenvolvida pela Suprema Corte, ao 
reconhecer a ilegitimidade de norma editada pelo Município de que pretendia proibir a utilização de 
agrotóxicos no seu território, em clara e franca oposição à legislação federal (REsp 29299/RS, Rel. 
Min. Demócrito Reinaldo, in DJU de 17/10/94). 
159

Federalismo e competências ambientais no Brasil, p. 235. 
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artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais 

que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composição”.   

 Verificando a existência de inconstitucionalidades na aludida norma, a 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria promoveu a demanda em 

questão, tendo pleiteado o deferimento de medida liminar acautelatória.  A matéria 

foi levada à deliberação do Plenário em 29/08/07, tendo o Relator, Min. Marco 

Aurélio, votado no sentido da concessão da medida, ao argumento de que em 

julgados anteriores – um deles, inclusive, envolvendo lei análoga do mesmo Estado 

de São Paulo (ADIN n. 2.656-9/SP) – “o Colegiado assentou não competir ao 

Estado-membro, mas à União, legislar sobre a matéria, tal como aconteceu 

mediante a edição da Lei nº 9.055/95”.  Em suma, o fundamento do voto do Relator 

fundava-se no desrespeito ao disposto no art. 22, VIII, da Constituição Federal, que 

versa sobre a competência privativa da União para legislar sobre comércio 

interestadual.  Acompanharam este entendimento os Ministros Cármen Lúcia e 

Ricardo Lewandowski. 

 Ao se pronunciar, o Min. Eros Grau inaugurou a divergência.  Admitindo já 

ter votado pela procedência da ADIN n. 3.356, que versa sobre diploma legal 

semelhante oriundo do Estado de Pernambuco, afirmou Sua Excelência que, diante 

das ponderações feitas pelo Min. Joaquim Barbosa na ocasião, passou a entender 

que estava equivocado, uma vez que “a matéria não pode ser examinada única e 

exclusivamente desde a perspectiva formal”, já que, a seu sentir, a Lei Federal n. 

9.055/95 – que autoriza a utilização do amianto crisotila em todo o território nacional 

– “é inconstitucional na medida em que agride o preceito disposto no art. 196 da 

Constituição”.  Embora admita que “tanto naquela ocasião como nessa, o que se 

está ponderando é a constitucionalidade da lei estadual, não da lei federal”, 

entendeu o Ministro que incumbe ao STF “apreciar toda e qualquer 

inconstitucionalidade que lhe chegue ao conhecimento direta ou indiretamente”, de 

modo que, embora não estivesse “propondo, evidentemente, muito menos nessa 

sede agora de medida cautelar, que se delibere acerca da inconstitucionalidade da 

lei federal”, o fato é que, no seu entender, a aludida lei agride o art. 196 da CF, 

razão pela qual votou por indeferir a medida cautelar pleiteada. 

 Travou-se, a partir daí, interessante debate, tendo o Min. Gilmar Mendes 

ponderado o seguinte:  
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Imaginemos nós – não nesta questão do amianto, mas em qualquer 
outra – que, com base nessa competência concorrente, a União e os 
Estados comecem a se digladiar sobre os mais diversos produtos 
segundo critérios científicos os mais diversos, na matéria que exige 
um mínimo de uniformização, de algum critério. 
(...).   
Quer dizer, a possibilidade de que um Estado com alguma 
singularidade comece, por razões as mais diversas, inclusive de 
proteção à saúde, a buscar uma solução idiossincrásica em relação a 
um dado modelo. Então, parece-me que devemos ter cuidado em 
relação a isso, até porque aqui há um cúmulo de competências, não 
só há a questão da saúde, mas também outros temas ligados, por 
exemplo, à produção industrial, a tudo isso. Portanto, temos também 
esse embaralhamento de competências, e aí, talvez tenhamos que 
fazer um juízo. 

 

Não obstante, sobre a questão levantada pelo Min. Eros Grau no sentido 

de reconhecer incidentalmente a inconstitucionalidade da lei federal que contraria a 

lei atacada, embora afirme que nunca tivesse imaginado tal situação, a não ser em 

relação à norma estadual, ele chega a admitir talvez fosse possível, desde que se 

aferisse a legitimidade da matéria e, neste caso, fosse proferida uma decisão atípica, 

apelando ao Congresso para que legislasse, o que, contudo, exigiria informações 

adicionais.  De todo modo, afirmou inclinar-se na linha da jurisprudência da Corte, 

bem como na do voto do Relator, “sem prejuízo do exame da própria 

constitucionalidade e legitimidade da lei federal, se for o caso”. 

 Durante o debate, o Min. Cezar Peluzo chegou a cogitar da possibilidade 

de a União permitir um produto comprovadamente nocivo, o que levaria a que 

qualquer Estado ficasse impedido de proibir a sua produção. 

 Manifestou-se, a seguir, o Ministro Carlos Britto, Relator de outra ADIN 

sobre o mesmo tema (3.357/RS), que disse já estar com o voto pronto quando teve 

conhecimento do Apelo de Milão, que possui um trecho que aponta para a 

inadmissibilidade da exportação do amianto aos países do terceiro mundo, o que 

favoreceria a contaminação de grande parte da população.  À vista disto, optou por 

reexaminar a matéria. 

 Sobreveio, então, pedido de vista do Min. Joaquim Barbosa. 

 No interregno entre as duas sessões de julgamento, ante a proximidade 

da vigência da norma (1º de janeiro de 2008), o Min. Marco Aurélio concedeu a 

liminar, a ser submetida ao plenário, o que veio a ocorrer na sessão de 4 de junho 



 

 

 

 

 

 

141 

daquele ano. Na oportunidade, o Relator reafirmou seu ponto de vista, tendo ainda 

asseverado o seguinte: 

 

Agora fico a imaginar, considerados produtos nefastos, unidades da 
Federação a legislarem proibindo a comercialização. Talvez seja o 
caso de sugerir à Assembleia de São Paulo que proíba o tabaco, 
porque também cancerígeno, a comercialização do cigarro, do 
tabaco. Ou seja, defrontamo-nos com situação concreta em que o 
vício articulado é o formal, sustentando-se que não poderia, como 
quer o Estado de São Paulo, restringir no cenário jurídico a aplicação 
da lei federal, proibindo a comercialização do amianto no respectivo 
âmbito.  

 

 Por tais razões e para não destoar do entendimento manifestado na ADIN 

n. 2.656-9/SP e por considerar que a matéria de fundo assim como a 

constitucionalidade, ou não, da lei federal não estariam submetidas à Corte na 

ocasião, propôs o referendo da liminar concedida. 

 Apesar disto, o voto-vista do Min. Joaquim Barbosa foi em sentido 

diametralmente oposto.  Após ter feito uma síntese precisa do cerne da controvérsia, 

com menção às demais ADINs que atacam leis estaduais que contrariam a Lei n. 

9.055/95, ele se reporta aos precedentes do Tribunal proferidos em situações 

idênticas (2.396/MS e 2.656/SP).  Aduziu, ainda, que no primeiro caso “o Tribunal 

chegou a duas conclusões”, quais sejam, a de que “a Corte deve se afastar da 

questão técnica relativa aos efeitos danosos do amianto crisotila” e a de que “a lei 

federal (Lei nº 9.055/1995) é norma geral que afasta lei estadual”.  Quanto ao 

segundo, afirma que também foram adotadas outras duas conclusões, a saber: “a de 

que o amianto faria parte do rol das competências exclusivas da União”; “a ausência 

de qualquer interesse local a fundamentar a legislação estadual”. A seguir, passou a 

manifestar seu ponto de vista, calcado, inicialmente, em estudo técnico-científico que 

aponta os males à saúde provocados pelo uso do amianto.  Quanto à questão da 

possibilidade de os Estados legislarem sobre o tema, afirma que “a jurisprudência 

desta Corte é muito exigente no que se refere às limitações estaduais à livre 

circulação de mercadorias”.  Invoca o acórdão proferido no chamado “caso dos 

agrotóxicos” ou “do DDT” (Representação n. 1.153, Rel. para o acórdão Min. Oscar 

Correa), em que o Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade de lei do Estado do 

Rio Grande do Sul que proibia a utilização de determinados defensivos agrícolas.  

Discutiu-se, na ocasião, o conceito de normas gerais, a que alude o art. 24, § 1º, da 
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Lei Maior, tendo o Relator originário, Min. Aldir Passarinho, entendido que o Estado 

poderia, no caso, ter legislado supletivamente, até para fazer prevalecer os 

princípios referentes à saúde em relação à produção e ao consumo.  Com ele 

concordou o Min. Francisco Rezek, que entendia que as normas federais 

estabeleciam apenas limites mínimos à proteção da saúde, podendo cada Estado 

disciplinar o assunto a seu modo, de acordo com os seus interesses.  Em sentido 

oposto, contudo, o Min. Moreira Alves sustentou que o conceito de norma geral 

deveria ser preenchido pelo legislador federal, de modo que, nas palavras do Min. 

Joaquim Barbosa, “a conclusão do Tribunal naquele julgamento foi a de que a União 

não havia extrapolado o conceito de norma geral”, de modo que “os atos normativos 

estaduais não seriam constitucionais exatamente porque proibiriam, porque 

limitariam a norma federal”. 

 Em seguida, invocou o disposto no art. 24 da Constituição de 1988, 

aduzindo que “parece levar em consideração, implicitamente, a possibilidade de que 

a União venha a transbordar o conteúdo previsto para a norma federal geral”.  Citou 

precedente em que o Tribunal teria afastado a incidência da norma federal por 

constituir-se ela em limitação ilegítima à competência legislativa estadual e municipal 

(ADI n. 927-MC, Rel. Min. Carlos Velloso).  Referiu-se também a aresto da Corte 

(ADI n. 1.540, Rel. Min. Maurício Correa) no sentido da impossibilidade de se 

realizar o controle de constitucionalidade de lei estadual quando esta tenha como 

parâmetro de controle uma lei federal e não a Constituição. Afirma que esta 

conclusão tem sido seguida em diversos outros casos. 

 Voltando a enfrentar o tema objeto do acórdão ora em exame, o Min. 

Joaquim Barbosa afirmou não considerar que haja inconstitucionalidade em 

situações como as que tais.  São dois os fundamentos de seu voto.  O primeiro se 

baseia na Convenção n. 162, da OIT, promulgada no Brasil por meio do Decreto n. 

126/91, que traz recomendações acerca da necessidade de prevenção e controle 

dos riscos decorrentes da exposição ao amianto.  Nas palavras do Ministro, com 

base em precedentes, “no caminho que vem sendo aberto pela Corte, a Convenção 

possui, no mínimo, o status de norma supralegal e infraconstitucional”. 

 A segunda razão de decidir constante do voto-vista decorre do fato de 

que, no entender de seu prolator, “é inadequado concluir que a lei federal exclui a 

aplicação de qualquer outra norma ao caso”.  E mais: 
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A distinção entre lei geral e lei específica é inaplicável ao caso das 
leis sobre amianto. E isto por uma razão simples: em matéria de 
defesa da saúde, matéria em que os estados têm competência, não 
é razoável que a União exerça uma opção permissiva no lugar do 
estado, retirando-lhe a liberdade de atender, dentro de limites 
razoáveis, os interesses da comunidade. O exercício desta opção 
esvaziaria o compromisso assumido pelo Brasil na Convenção. 

 

 Concluiu invocando precedentes da Suprema Corte americana, em que 

se deu validade a leis estaduais que atendessem a um interesse local legítimo e 

arremata afirmando que “os danos relacionados à utilização do amianto crisotila já 

se encontram comprovados”, votando, pois, pela negativa de referendo à liminar.  

 À vista disto, o Relator argumentou: 

 

Senhor Presidente, peço apenas para ressaltar, mais uma vez, o 
efeito prático do não-referendo.  Contrariaremos jurisprudência 
assentada e, mais do que isso, limitaremos a aplicação da lei federal 
às demais unidades da Federação, afastando-a, portanto, quanto ao 
Estado de São Paulo. 
Especificamente, há precedentes da Corte glosando, apontando que 
o Estado federado não pode legislar sobre a comercialização do 
amianto, o que está em jogo é a proibição de comercialização no 
Estado de São Paulo, ou seja, o amianto, por força da lei federal, 
com as cautelas próprias, pode ser negociado em todas as unidades 
da Federação, mas não o pode em São Paulo. 
Penso que o passo é demasiadamente largo. Friso que o precedente 
específico envolveu lei anterior do próprio Estado de São Paulo e a 
fulminamos!  

 

E mais, dirigindo-se à Ministra Cármen Lúcia, indagou: “A esta altura, 

Vossa Excelência admite que o Estado de São Paulo poderá vir a proibir a 

comercialização do cigarro sob o pretexto de proteger o consumidor?” 

Ademais, caso mantida a tese vencedora, não se pode excogitar da 

possibilidade de que os Estados passem a sistematicamente legislar em 

desconformidade com a legislação federal, o que poderia causar prejuízos 

irreparáveis inclusive à saúde e ao meio ambiente – direitos que a douta maioria, ao 

que tudo indica, tencionou preservar. 

 O Ministro Eros Grau, então, voltou a se manifestar pela necessidade da 

declaração de inconstitucionalidade da Lei Federal n. 9.055/95 – embora torne a 

reconhecer que o tema não é objeto da demanda em julgamento.  De todo modo, ao 

responder às objeções do Ministro Marco Aurélio, sustentou que o Supremo é uma 

Corte Constitucional, de modo que o seu julgamento não estaria adstrito ao pedido 
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formulado pelo autor.  Logo, no seu entender, como a Lei n. 9.055/95 afronta o art. 

196 da Constituição Federal, logo, a legislação estadual seria válida.  Termina por 

sugerir a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 9.055 ou que se suspendesse 

o julgamento até que sobreviesse o da ADIN n. 4.066/DF, de Relatoria do Min. 

Carlos Britto.  

 Diante disto, a Min. Cármen Lúcia, que já havia votado pela concessão da 

liminar, reconsiderou seu ponto de vista, ao argumento de que a matéria envolveria 

também a norma do art. 23, II, da CF/88. 

 Idêntica atitude foi adotada pelo Min. Ricardo Lewandowski, que 

igualmente havia votado com o Relator e resolveu voltar atrás, para acompanhar o 

ponto de vista já a essas alturas majoritário.  Um dos argumentos da nova 

manifestação do Ministro foi a incidência do princípio federativo, que, nas suas 

próprias palavras, “ao lado do princípio democrático e do princípio republicano, 

constitui uma das vigas mestras da Carta Magna de 1988”.  Ademais, invocou Sua 

Excelência o direito constitucional à saúde, o referendo jurídico nacional à 

Convenção n. 162 da OIT e, ainda, que, nos termos do art. 24, VI e XII, a 

competência para legislar sobre proteção ao meio ambiente e à saúde é concorrente 

entre todos os entes federados.  Por fim, disse considerar que, em se tratando 

destes dois direitos, os Estados e Municípios possuem competência para legislar de 

maneira mais restritiva do que a norma – este argumento foi secundado, de 

imediato, pelo Min. Carlos Britto.  Arremata com o exemplo da legislação do Estado 

de São Paulo que regula a proteção aos mananciais, que é mais rigorosa do que a 

legislação federal e no entanto nunca foi contestada.  Votou, portanto, pelo 

indeferimento da cautelar. 

 O Min. Menezes Direito, a seu turno, preferiu seguir a jurisprudência 

tradicional da Corte, tendo optado por acompanhar o voto do Relator e deferir a 

liminar pleiteada – com a ressalva de uma melhor análise quando do julgamento da 

ADIN proposta contra a Lei n. 9.055/95.  Foram suas palavras: 

 

Ora, esses precedentes existentes na Corte, do Pleno da Suprema 
Corte do Brasil, indicando a limitação no que concerne à legislação 
concorrente do Estado, ao meu sentir, pelo menos no plano da 
medida cautelar, não autoriza solução diversa daquela posta pelo 
eminente Ministro Marco Aurélio, sem prejuízo, é claro, estou 
dizendo, de uma avaliação que possa ser feita, sempre que 
necessário, por exemplo, quando do exame da Ação Direta de 
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Inconstitucionalidade de que é Relator o eminente Ministro Carlos 
Britto, contra a Lei Federal nº 9.055, que é exatamente a Lei Geral a 
que estamos fazendo referência no que concerne à impugnação feita 
nesta Ação Direta. 

 

 Já o Min. Carlos Britto, que iniciou seu voto por dizer que, a princípio, 

secundaria também a tese da concessão da cautela, acaba por considerar que, 

como a própria lei federal se remete à Convenção n. 162 da OIT e esta é uma norma 

supralegal, deve ser prestigiada.  A seguir, faz uma análise dos diversos dispositivos 

da Lei n. 9.055/95, acabando por concluir que não é propósito desta “atenuar 

gradativamente a sua eficácia, é reforçar, é se definitizar, e isso vai, parece-me, de 

encontro ao espírito e à letra da própria Convenção da (sic) OIT 192, que é citada 

aqui como fundamento de validade dessa norma federal”.  Assim, por considerar que 

a legislação estadual impugnada encontra-se mais em consonância com os 

princípios constitucionais da proteção à saúde e ao meio ambiente do que a lei 

federal, entendeu que aquela deve prevalecer sobre esta.  Invocou, por fim, os 

princípios da precaução e da prevenção,  negando referendo à cautelar. 

 A Min. Ellen Gracie, a seu turno, com base na jurisprudência tradicional 

da Corte – leia-se aí o aresto de sua lavra, proferido na ADIN n. 3.645, que versava 

sobre transgênicos e, embora não referido no voto, o da ADIN n 2.396-9/MS, 

igualmente sobre amianto –, acompanhou o Relator, reiterando argumento utilizado 

na ocasião segundo o qual não compete ao Supremo definir a nocividade de 

produtos.  Alertou, ainda, para o risco de ocorrer o inverso, ou seja, algum Estado 

decidir liberar o amianto anfibólio, que, por ser comprovadamente prejudicial à saúde 

e ao meio ambiente, tem seu uso proibido pela lei federal, que também adota 

cautelas para a utilização de outras espécies de asbestos, que igualmente poderiam 

ser dispensadas pela legislação estadual.  Disse ela: 

 

Senhor Presidente, apenas faço um exercício de imaginação quase 
que absurdo, porque fico a pensar que, se nós adotarmos esta linha 
que agora se anuncia majoritária, liberando totalmente o legislador 
estadual em relação à norma de caráter nacional, nós abriríamos, 
quem sabe, a possibilidade de algum estado também vir a autorizar a 
utilização até mesmo do anfibólio, ou então a utilização de outros 
tipos de asbestos sem as cautelas que são rigorosamente expressas 
na legislação nacional. 

 

 Votou, portanto, pelo referendo à liminar. 
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 O último a votar foi o Ministro Cezar Peluso.  E o fez para acompanhar a 

maioria, embora tenha reconhecido que o exame da questão sob a ótica da 

competência legislativa demonstraria haver inconstitucionalidade formal, ante o 

flagrante conflito entre a lei paulista e a Lei n. 9.055/95.  Contudo, optou por aderir 

aos argumentos expendidos pelos Ministros Joaquim Barbosa e Eros Grau, para 

concluir que há razoabilidade jurídica em se reconhecer que a lei federal conflita com 

os arts. 6º e 196 da Lei Maior.  Daí por que negou referendo à liminar. 

 Ante a ausência do Min. Gilmar Mendes à sessão em que a matéria foi 

decidida – o qual, lembre-se, na sessão anterior havia se inclinado no sentido da 

concessão da liminar – a medida foi rejeitada por cinco votos – Ministros Joaquim 

Barbosa, Eros Grau, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Cezar Peluso – a três – 

Ministros Marco Aurélio (Relator), Menezes Direito e Ellen Gracie.  

 A ementa do acórdão foi vazada nos seguintes termos: 

 

COMPETÊNCIA NORMATIVA - COMÉRCIO.  
Na dicção da ilustrada maioria, em relação à qual guardo reservas, 
não há relevância em pedido de concessão de liminar, formulado em 
ação direta de inconstitucionalidade, visando à suspensão de lei local 
vedadora do comércio de certo produto, em que pese à existência de 
legislação federal viabilizando-o. 

 

 Como se observa, houve significativa mudança na jurisprudência da Corte 

por ocasião deste célebre julgamento, o que nos levou a afirmar, à época, que “o 

recente julgamento do STF sobre amianto pode representar o início de uma nova era 

na jurisprudência da Corte”160. Não foi, contudo, o que acabou ocorrendo. 

 Com efeito, dois julgamentos posteriores realizados pelo Supremo levam-

nos a crer que, ao menos até que haja nova mudança de posição, está mantido o 

entendimento de que a legislação estadual não pode contrariar a federal, ainda que 

para adotar padrões mais restritivos de proteção ao meio ambiente e à saúde. 

 O primeiro caso foi o julgamento da ADIN n. 1.575/SP, intentada contra lei 

estadual de São Paulo que pretendeu estabelecer restrições às atividades 

relacionadas à energia nuclear, a qual foi julgada procedente, por maiorias de votos, 

em acórdão assim ementado: 
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 DANTAS, Marcelo Buzaglo. O STF e o Direito Ambiental, p. 75. 



 

 

 

 

 

 

147 

ENERGIA NUCLEAR. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. 
ART. 22, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  
É inconstitucional norma estadual que dispõe sobre atividades 
relacionadas ao setor nuclear no âmbito regional, por violação da 
competência da União para legislar sobre atividades nucleares, na 
qual se inclui a competência para fiscalizar a execução dessas 
atividades e legislar sobre a referida fiscalização. Ação direta julgada 
procedente161. 

 

 Poder-se-ia objetar que a questão em tela não envolveria a competência 

legislativa concorrente e que, portanto, não poderia ser adotada como parâmetro na 

discussão que ora está sendo travada.  Embora se possa ter esta impressão a partir 

do que constou da ementa do aresto, que se refere à competência privativa da 

União (art. 22) uma leitura de seus termos leva a se concluir em sentido diverso. 

Com efeito, apesar de o voto do relator ser mesmo fundado no art. 22 da CF/88, ele 

próprio fez importante observação, nos seguintes termos: 

 

Inicialmente, é importante ressaltar que a lei atacada tem nítido 
caráter de proteção da comunidade, tanto no que concerne à 
população como no que tange ao meio ambiente. Trata-se de norma 
elaborada com o intuito de impedir eventual exercício irregular ou 
perigoso de atividades nucleares que possam vir a causar danos à 
sociedade. Noto que houve preocupação do legislador estadual com 
a realização da pesquisa e outras atividades relacionadas com o 
setor nuclear no estado de São Paulo. 

 

Logo, percebe-se que o relator, embora tenha acabado por concluir tratar-

se de competência privativa da União, não se descurou de observar que a norma 

impugnada possuía nítida preocupação com os interesses da coletividade.  Deste 

modo, se fosse para seguir o entendimento adotado no caso do amianto, ter-se-ia 

privilegiado o disposto na lei estadual, que adota padrões mais restritivos de 

proteção ambiental e à saúde. Esta, aliás, a posição externada pelos votos vencidos 

proferidos pelos Ministros Marco Aurélio e Ayres Britto, que, ao divergir, afirmaram 

que a lei atacada na ADIN versava sobre saúde, meio ambiente e segurança da 

população, temas que encerram casos de competência concorrente. Foram 

acompanhados pelo Ministro Celso de Mello. 

Logo, embora a maioria tenha, de fato, entendido tratar-se de caso sujeito 

às regras da competência privativa, parece-nos que, se a Corte quisesse manter o 

entendimento sufragado no caso do amianto, teria julgado improcedente a ADIN, 
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 ADIN n. 1.575/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, in DJe de 11/6/10. 
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para manter incólume a lei estadual que criava padrões mais restritivos de proteção 

ao meio ambiente e à saúde, o que não ocorreu. 

 Outro caso em que se constata uma verdadeira volta ao entendimento 

tradicionalmente adotado pela Corte foi o acórdão proferido na MC na ADPF n. 

234/DF, versando sobre a proibição do transporte de produtos que contenham 

amianto no território do Estado de São Paulo.  Pode-se dizer que a medida foi uma 

decorrência do julgamento da ADIN n. 3.097/SP, em que a Corte, por maioria de 

votos, não referendou a medida cautelar que suspendia os efeitos da Lei Estadual n. 

12.684/07 – a mesma objeto desta ADPF.  À vista disso, a Associação Nacional do 

Transporte de Cargas e Logísticas promoveu a medida, argumentando que a 

proibição, ainda que restrita ao território de SP, acabava por trazer prejuízos ao 

transporte para as demais regiões do país e do exterior, posto que este se dá por 

rodovias que acabam por atravessar aquele Estado.   

Nova polêmica se instaurou na Corte, desta vez, contudo, solucionada de 

maneira distinta da anterior. Levando em conta o julgamento da ADIN n. 3.097, o 

Min. Marco Aurélio deixou claro que a questão em exame na ADPF era distinta, pois, 

enquanto lá se discutia a possibilidade de vedação ao uso dos produtos que 

contivessem amianto, aqui o debate versava sobre o transporte.  Daí ter afirmado: 

 

Causa perplexidade a convivência, no ordenamento jurídico, da 
proibição local para a comercialização de amianto da variedade 
crisotila – artigo 1º da Lei estadual nº 12.684/2007 – com a 
permissão, abrangente, para o exercício de tal atividade – artigo 2º 
da Lei nº 9.055, de 1º de janeiro de 1995, regulamentada pelo 
Decreto nº 2.350, de 15 de outubro de 1997.  
Em outras palavras, em âmbito nacional, a comercialização daquele 
tipo de amianto é admitida, mas proibida no Estado de São Paulo. O 
problema relatado pela arguente é que parte da produção do amianto 
tem de trafegar pelo Estado de São Paulo para chegar ao destino, 
ato que vem sendo embaraçado por autoridades que – embora 
aplicando a Lei estadual – ignoram a autorização contida na Lei 
federal. 
A questão versada neste processo não se confunde com o 
precedente firmado na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.937, 
tampouco com o de outras decisões, envolvendo o amianto, 
anteriormente proferidas pelo Supremo. Diferentemente, cuida-se de 
inviabilização de acesso, considerados certos usuários, a serviços 
públicos constitucionalmente atribuídos à União – 
rodoviasinterestaduais e portos, consoante dispõe a alínea “f” do 
inciso XII do artigo 21 da Lei Maior – bem como a usurpação da 
competência privativa da União para legislar sobre trânsito, 
transporte, o comércio interestadual e o internacional – incisos VIII e 
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XI do artigo 22 da Carta Federal. Sob esse ângulo, passo a analisar 
a controvérsia. 
 

 

 Foi acompanhado, na íntegra, pelos Ministros pelos Ministros Luiz Fux, 

Dias Toffoli e Cármen Lúcia.  O Min. Ricardo Lewandowski, por sua vez, embora 

também acompanhasse o relator, fez a seguinte ressalva: 

 

Eu entendo que é livre o transporte interestadual desta mercadoria; é 
livre também o transporte que se destine à exportação, que se 
destine aos portos e aeroportos localizados no Estado de São Paulo, 
porque, sobre isto, o estado não tem nenhuma possibilidade, 
nenhuma autoridade legislativa de impedir esse transporte. Mas eu 
penso que o estado pode, sim, mediante lei estadual, proibir o 
transporte de amianto que seja destinado para uso no território do 
estado. Ele pode, na divisa do estado verificar a mercadoria... 

 

 O Min. Ayres Britto, a exemplo do que ocorrera no julgamento da ADIN n. 

3.097, novamente divergiu, nos seguintes termos: 

 

Eu me baseio no que me parece lógico. Se a lei paulista proíbe a 
comercialização de qualquer tipo de amianto, é natural que o estado 
vele pela proibição do respectivo transporte. Se a lei proíbe a 
produção, a comercialização do produto, teria que alcançar também 
o transporte, como de fato a lei estadual alcança o transporte. Então, 
me parece coerente a lei. 

 

 O Min. Gilmar Mendes, por sua vez, acompanhou a maioria, tendo 

afirmado o seguinte: 

 

É relevante também, aqui, lembrar tema que tem sido objeto de uma 
construção muito cuidadosa por parte deste Tribunal, e que foi bem 
enfocado da tribuna, que é a questão ligada aos tratados. O 
significado normativo dos tratados na ordem constitucional tem 
merecido a atenção de todos nós, a partir daquela jurisprudência 
evolutiva interessante, a partir dos tratados de direitos humanos e 
aqui, obviamente, nós podemos ter também essa abordagem. Mas, 
dentro desses lineamentos, acompanho o cuidadoso voto do Relator. 

 

 O Min. Cezar Peluso também divergiu, embora por outro fundamento: o 

reconhecimento incidental da inconstitucionalidade da Lei n. 9.099/95.  

 Assim, por maioria, vencido também o Min. Celso de Mello, a Corte houve 

por bem conceder a liminar, para o fim de “afastar do cenário jurídico-normativo o 
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diploma estadual a obstaculizar o transporte de certa mercadoria na região 

geográfica respectiva – do estado”, conforme constou da ementa do aresto. 

 Também neste caso, a orientação tradicional da Corte voltou a prevalecer. 

Pode-se afirmar, pois, que a tendência revelada com o julgamento da ADIN n. 

3.097/SP acabou não se confirmando e que continua a prevalecer no STF a 

orientação no sentido de que lei estadual não pode contrariar lei federal, ainda que 

para adotar padrões mais restritivos de proteção ao meio ambiente e à saúde. 

 

8.4 Observação final sobre os julgamentos envolvendo amianto 

 

 Antes de concluir este tópico, convém mencionar uma circunstância que 

não pode passar despercebida por quem quer que se dedique ao exame dos mais 

recentes julgamentos do Supremo sobre a matéria.  Trata-se do fato de que a Corte 

considerou haver, na hipótese, colisão entre princípios constitucionais: de um lado, 

as regras sobre competência; de outro, aquelas que protegem o meio ambiente e a 

saúde.  

 É o que se denota, por exemplo, de algumas manifestações constantes 

do acórdão da ADIN n. 3.097/SP, em que  o aspecto que acabou preponderando na 

decisão da Corte foi a prevalência do direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e à saúde em detrimento da observância às regras sobre competência 

legislativa. 

 De fato, se o julgamento tivesse se baseado apenas no disposto no art. 

22, VIII (voto do Relator), e do art. 24, VI a VIII e parágrafos, da Constituição 

Federal, muito provavelmente a decisão não teria sido a mesma.  Afinal, como dito, 

em todas as situações anteriores em que o STF enfrentou o tema levando em conta 

apenas a questão da competência constitucional para legislar em matéria de 

proteção ao meio ambiente e à saúde, ele sempre se posicionou pela prevalência da 

lei federal sobre as estaduais.  Tanto é assim que o Min. Cezar Peluso, no 

julgamento em tela, chega a admitir: 

 

Devendo proferir voto em matéria constitucional, eu teria de 
reconhecer que, realmente, posta a questão em termos de 
competência legislativa, dificilmente escaparíamos à conclusão de 
que, de fato, haveria inconstitucionalidade forma, porque, trate-se, 
teoricamente, de competência concorrente, de competência comum, 
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ou de competência complementar, não há dúvida nenhuma de que o 
caso é de normas que não conviveriam.  
Ora, tanto a competência comum, como a competência suplementar 
supõem normas cujas eficácias convivam dentro do mesmo território, 
dentro do mesmo âmbito de vigência. E dificilmente isso seria 
sustentável diante dos termos do artigo 2º da Lei nº 9.055/95 e da lei 
paulista que admite o uso do amianto. Teríamos, aí, não conflito 
teórico, evidentemente, porque a lei federal se sobreporia, como 
aliás, está expresso no § 4º do artigo 24, que até é norma de caráter 
expletivo – e não há dúvida nenhuma de que, no conflito entre 
normas, haveria de prevalecer a norma federal -, mas teríamos caso 
de conflito prático. 

 

 No mesmo contexto foi o início do voto do Min. Carlos Britto: 

 

A princípio eu julgaria inconstitucional a lei estadual, porque já existe 
norma geral sobre o tema. Já existe uma lei federal versando o tema 
do amianto em todas as suas modalidades; e, no caso, para permitir 
a comercialização, a produção, o transporte de uma variedade do 
amianto, exatamente a variedade crisotila. A lei estadual se 
contrapõe por modo tão frontal à lei federal que simplesmente proíbe 
a comercialização, a produção, o transporte de todo e qualquer tipo 
de amianto no Estado de São Paulo. É uma contraposição, portanto, 
inconciliável, frontal, mutuamente excludente, não há como conciliar 
as coisas. A lei federal permite; a lei estadual proíbe. 

 

 O mesmo se pode dizer do voto do Min. Eros Grau, que, já na primeira 

sessão de julgamento, afirmou o seguinte: 

 

Sou Relator da ADIN n. 3.356, da qual pediu vista o Ministro Joaquim 
Barbosa. Nela adotei uma posição essencialmente formalista, 
referindo uma inconstitucionalidade formal. 
Depois disso, em razão dos debates quando proferi aquele meu voto 
e de ponderações que foram feitas, entre outros ministros, pelo 
Ministro Joaquim Barbosa, pareceu-me – e eu aguardava a ocasião 
para manifestar esse entendimento – que estava equivocado, que a 
matéria não pode ser examinada única e exclusivamente desde a 
perspectiva formal. 

 

 Posteriormente, quando o julgamento prosseguiu, ele reafirmou sua 

posição nos seguintes termos: 

 

Senhor Presidente, se Vossa Excelência me permitir, preciso fazer 
um reparo no meu voto anterior na mesma matéria e, ao mesmo 
tempo, reafirmar o que eu disse na Sessão anterior. 
É o seguinte, quando eu proferi o voto na ADI nº 3.356 – ação em 
que se questionava o mesmo tipo de lei, na qual o Estado de 
Pernambuco proíbe o uso do amianto ou asbestos -, afirmei que a 
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discussão sobre usurpação de competência, exercida pelo Estado de 
Pernambuco, encerrava o próprio mérito da ação; e, se 
admitíssemos que a lei estadual legislasse sobre a matéria que 
caberia à lei federal, haveria inconstitucionalidade formal. Mas eu 
errei. Tenho errado algumas vezes. Como sou um ser humano, 
quero reconhecer que errei. 

 

 Não deve ter sido por outro motivo que os Ministros Cármen Lúcia e 

Ricardo Lewandowski tenham, em um primeiro momento, votado no sentido da 

jurisprudência tradicional da Corte e, após o pedido de vista do Min. Joaquim 

Barbosa, reconsideraram seu ponto de vista. 

 A propósito, ao criticar a decisão tomada no análogo caso da lei do 

Estado do Mato Grosso do Sul (ADIN n. 2396/MS), Patryck de Araújo Ayala parece 

considerar a mesma possibilidade aqui levantada, quando afirma: 

 

Um aspecto que parece relevante e que mereceria ser ressaltado, 
nesse caso, assume a forma da seguinte questão: discussões sobre 
normas de organização e procedimento – como são as atinentes à 
competência, mesmo dos entes políticos – excluiriam, per se, a 
possibilidade de existência de um conflito potencial entre princípios? 
E, além disso, vislumbrando, in casu, uma situação de colisão entre 
princípios, este conflito poderia ser preterido por uma análise voltada 
exclusivamente para o aspecto da incidência de normas de 
organização e procedimento? 
Ao contrário da solução reproduzida no acórdão da ADIMC 
23969/MS, não nos parece que a resposta possa ser positiva162. 

 

 Dito tudo isto, é fácil perceber que, embora não tenha admitido 

expressamente, o STF, ao julgar a MC na ADIN n. 3.937/SP, acabou sendo 

chamado a resolver um conflito entre normas constitucionais, quais sejam, as que 

regulam a competência da União e dos Estados para legislar sobre as matérias em 

questão (arts. 22 e 24) e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 

225) e à saúde (art. 196), entre outros163. E ao sopesar os interesses postos em 

jogo, optou por privilegiar os últimos em detrimento dos primeiros. 

 É o que se denota claramente da seguinte passagem do voto-vista do 

Min. Joaquim Barbosa, que acabou conduzindo o julgamento para o rumo que este 

acabou tomando: 

                                                           
162

 O novo paradigma constitucional e a jurisprudência ambiental do Brasil. In: CANOTILHO, J.J. 
Gomes. LEITE, José Rubens Morato (Orgs.). Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. São Paulo: 
Saraiva, 2007, p. 366. 
163

 A situação, aliás, não é nova na jurisprudência da Corte, que assim já procedeu ao julgar a ADIN 
n. 3.540-1/DF, Rel. Min. Celso de Mello (in DJ de 3/2/06). 
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A Convenção é uma norma protetora de direitos fundamentais, em 
especial, o direito à saúde e o direito ao meio-ambiente 
ecologicamente equilibrado. Também vai ao encontro do princípio da 
dignidade da pessoa humana e da ordem econômica fundada na 
valorização do trabalho humano, justiça social e defesa do meio 
ambiente. 

 

 O mesmo se diga da primeira manifestação do Min. Eros Grau, quando 

afirma que “há uma lei federal, a de nº 9.055, que, no meu modo de ver, é 

inconstitucional na medida em que agride o preceito disposto no art. 196 da 

Constituição”.  Como se disse, ele chegou até ao ponto de sugerir a declaração 

incidental de inconstitucionalidade da referida Lei n. 9.055 frente ao art. 196 da 

CF/88, tendo reiterado isto por mais duas vezes no prosseguir do julgamento.  

 Também é o que se pode extrair da seguinte ponderação do Min. Cezar 

Peluso: 

Estamos simplesmente dizendo que o sistema não é tão simples 
como parece. Basta imaginar alguma coisa que seja reconhecida, 
extraordinária e incontroversamente, como nociva, e que houvesse 
legislação federal permissiva da sua produção. Aí se vai dizer o quê? 
Como a União permite, então seria permitido matar todo mundo, 
porque nenhum Estado pode impedi-lo! 

 

 Nesta mesma esteira, é o que se depreende da retificação de voto da 

Ministra Cármen Lúcia: 

 

Entretanto, reexaminando a matéria agora, verifiquei, conforme os 
princípios constitucionais, que especialmente alguns direitos, como o 
direito à saúde, são não apenas da competência concorrente, como 
realçou aqui tanto o Ministro Eros Grau quanto o Ministro Joaquim 
Barbosa, mas também de competência comum – é o art. 23, inc. II, 
da Constituição -, e que, portanto, no exercício dessa competência, 
aquela norma poderia ter sido editada. 

 

 O mesmo se diga do Min. Ricardo Lewandowski, que assim se expressou: 

 
Em matéria de proteção à saúde, de defesa do meio ambiente, como 
já foi afirmado aqui, a competência legislativa é concorrente, a teor 
do art. 24, VI e XII, de nossa Constituição Federal. De outra parte 
também, a proteção à saúde, conforme estabelece o art. 196 da 
Carta Magna, é de competência do Estado, do Estado 
genericamente compreendido. Portanto, não é apenas da União, mas 
também dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos Municípios. 
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 Ainda a este respeito, colacione-se excerto do voto do Min. Carlos Britto: 

 

De maneira que, retomando do discurso do Ministro Joaquim 
Barbosa, a norma estadual, no caso, cumpre muito mais a 
Constituição Federal nesse plano da proteção à saúde ou de evitar 
riscos à saúde humana, à saúde da população em geral, dos 
trabalhadores em particular e do meio ambiente. 
A legislação estadual está muito mais próxima dos desígnios 
constitucionais, e, portanto, realiza melhor esse sumo princípio da 
eficacidade máxima da Constituição em matéria de direitos 
fundamentais, e muito mais próxima da OIT, também, do que a 
legislação federal.  
Então, parece-me um caso muito interessante de contraposição de 
norma suplementar com a norma geral, levando-nos a reconhecer a 
superioridade da norma suplementar sobre a norma geral. E, como 
estamos em sede de cautelar, há dois princípios que desaconselham 
o referendum à cautelar; o princípio da precaução, que busca evitar 
riscos ou danos à saúde e ao meio ambiente para gerações 
presentes; e o princípio da prevenção, que tem a mesma finalidade 
para as gerações futuras. Nesse caso, portanto, o periculum in 
mora é invertido e a plausibilidade do direito também contraindica o 
referendum à cautelar. 

 

 Finalmente, o Min. Cezar Peluso: 

 

Ora, ainda que, em termos de liminar, ou de antecipação de tutela, e, 
por isso, com recurso ao simples exame da razoabilidade jurídica da 
pretensão, há, realmente, fundamentos para o entendimento 
razoável de inconstitucionalidade da lei federal. Isso significaria, em 
termos concretos, que, reconhecida incidentalmente a 
incompatibilidade da lei federal com os artigos 6º e 196 da 
Constituição da República, teríamos como consequência a proibição, 
no plano federal, do uso desse material. 

 

 Por todo o exposto, fica nítido que a decisão da Suprema Corte teve por 

base não apenas a questão envolvendo a competência legislativa da União e dos 

Estados, mas especialmente o conflito entre as normas constitucionais que a regem 

e outros direitos previstos na mesma Carta. Embora isto não tenha sido expresso no 

voto de qualquer dos Ministros que votaram no julgamento, o fato inequívoco é que, 

ainda que implicitamente, a Corte se deparou com uma típica hipótese de colisão 

entre direitos constitucionalmente previstos e acabou optando pela prevalência de 

uns sobre o outro. 

 O mesmo se pode dizer de alguns dos votos proferidos no julgamento da 

ADPF n. 234/DF, em que, aliás, também outros princípios acabaram sendo 

invocados. O Min. Luiz Fux, por exemplo, ao acompanhar o Relator, fez um 



 

 

 

 

 

 

155 

acréscimo “com relação ao livre exercício da atividade econômica e àqueles 

princípios que regem a livre iniciativa e a ordem econômica e social”.  

 Já o Min. Ayres Britto, ao divergir da maioria, deixou essa circunstância 

ainda mais clara, ao afirmar, logo após ter invocado o disposto no art. 170 da CF/88: 

 

Já começa por aí, e entre os seus princípios está a defesa do meio 
ambiente. É um dos princípios regentes de toda a ordem econômica. 
De sorte, Senhor Presidente, que me parece que, nessa matéria, 
bem avisado andou o Estado de São Paulo, bem sintonizado com o 
caráter fundamental do direito à saúde - artigo 6º da Constituição - e 
da compreensão de que não há desenvolvimento senão a partir do 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, ou seja, a própria noção 
de desenvolvimento tem como elemento conceitual o meio ambiente 
ecologicamente equilibrado. Bem avisou o Estado de São Paulo em 
editar essa lei, protetiva, portanto, desses dois valores fundamentais. 

 

 O que se quer deixar claro, antes de se concluir, é que, embora o tema 

em questão esteja afeto à competência legislativa em matéria ambiental, foi levado 

em conta, por ocasião dos dois julgamentos mais recentes envolvendo amianto, a 

existência de colisão de princípios constitucionais164.  

 Ressalte-se ainda que as decisões foram em sentido oposto, sendo que 

na primeira se privilegiou a proteção ao meio ambiente e à saúde e, na última, a 

regra constitucional sobre competência – o que confirma aquilo que se pretenderá 

demonstrar nos próximos capítulos, ou seja, que as hipóteses de colisão são 

resolvidas caso a caso, de acordo com as peculiaridades de cada uma das situações 

trazidas a conhecimento do juiz. 

 Não se pode, pois, de maneira apriorística, advogar a prevalência de um 

princípio sobre o outro, visto que as nuances do caso concreto são determinantes 

para a solução da controvérsia.  Assim como em um caso o STF decidiu que as 

regras constitucionais de competência legislativa em matéria ambiental deveriam 

ceder passo à proteção do meio ambiente e da saúde, em outro optou por fazer 

                                                           
164

 Reforça este ponto de vista a circunstância de haverem sido designadas audiências públicas para 
a discussão da material, conforme notícia constante do site do STF, de 24/8/12: “Nesta sexta-feira 
(24), foram ouvidos no Supremo Tribunal Federal 17 depoimentos de especialistas de órgãos 
públicos, entidades da sociedade civil, representantes da indústria, de trabalhadores e de vítimas do 
amianto, entre outros, que tiveram 20 minutos para apresentar suas teses na audiência pública 
convocada pelo ministro Marco Aurélio, relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3937. 
Na ADI, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria (CNTI) questiona a lei paulista que 
proíbe o uso, naquele estado, de materiais ou artefatos que contenham qualquer tipo de amianto. A 
segunda parte da audiência pública será realizada na próxima sexta-feira (31), a partir das 9 h, 
quando serão ouvidos mais 18 especialistas no tema” 
(http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=216155; acesso em 26/8/12).  

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=216155
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prevalecer aquelas.  Isto demonstra que, ao contrário do que parecem defender 

alguns, as regras do art. 24, por possuírem natureza procedimental, não estão, em 

posição de hierarquia, inferiorizadas em relação à do art. 225, por exemplo165. A este 

respeito, clara e definitiva é a lição de Dworkin: 

 

Os princípios mais fundamentais da Constituição, que definem o 
modo de fazer as leis e quem é competente para fazê-las, podem ser 
considerados como partes integrantes do direito? Essa questão 
conceitual remete, claramente, a outros problemas de legitimidade e 
jurisdição. Se os princípios políticos inscritos na Constituição fazem 
parte do direito, a prerrogativa dos juízes para decidir o que 
determina a Constituição fica confirmada, pelo menos prima facie. Se 
esses princípios fazem parte do direito, apesar de não serem 
produtos de decisão social ou política deliberada, então o fato de 
que, neste caso, o direito possa ser natural é um argumento em favor 
das restrições que a Constituição impõe ao poder da maioria. Tanto a 
questão conceitual quanto as questões de jurisdição e legitimidade 
incidem de maneira óbvia sobre a teoria da observância da lei166.  

  

 Logo, os preceitos constitucionais que regem a competência legislativa 

estão em igual posição àqueles que cuidam da proteção ao meio ambiente.  No caso 

concreto, dadas as peculiaridades inerentes à espécie, o juiz irá decidir qual deles 

deve prevalecer.  Os meios e formas para fazê-lo constituem o objeto do próximo 

capítulo.  
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 “Não parece ser possível sustentar restrições ou razões para que problemas materiais sejam 
preteridos em favor de problemas procedimentais” (AYALA, Patryck de Araújo. O novo paradigma 
constitucional e a jurisprudência ambiental do Brasil, p. 399). 
166

Levando os direitos a sério, p. X. 
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CAPÍTULO II – INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL E COLISÃO DE DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

 

1 Considerações iniciais 

 

 É mais do que sabido que os direitos fundamentais muitas vezes colidem 

entre si. Mas no que consiste propriamente esta colisão?  Canotilho apresenta 

interessante conceito: 

 

De um modo geral, considera-se existir uma colisão autêntica de 
direitos fundamentais quando o exercício de um direito fundamental 
por parte do seu titular colide com o exercício do direito fundamental 
por parte de outro titular. Aqui não estamos perante um cruzamento 
ou acumulação de direitos (como na concorrência de direitos), mas 
perante um <<choque>>, um autêntico conflito de direitos. A colisão 
de direitos em sentido impróprio tem lugar quando o exercício de 
um direito fundamental colide com outros bens constitucionalmente 
protegidos167. 

 

 Na classificação apresentada pelo Professor da Universidade de Coimbra, 

o cerne de nosso trabalho encontra-se sob a rubrica “colisão entre direitos e bens 

jurídicos da comunidade”, a saber: 

 

Não se trata de qualquer <<valor>>, <<interesse>>, <<exigência>>, 
<<imperativo>> da comunidade, mas sim de um bem jurídico. Exige-
se, pois, um objecto (material ou imaterial) valioso (bem) considerado 
como digno de proteção, jurídica e constitucionalmente garantido. 
Nesta perspectiva, quando se fala em bens como <<saúde 
pública>>, <<patrimônio cultural>>, <<defesa nacional>>, 
<<integridade territorial>>, <<família>>, alude-se a bens jurídicos 
constitucionalmente <<recebidos>> e não a quaisquer outros bens 
localizados numa pré-positiva <<ordem de valores>>. Os bens 
jurídicos de valor comunitário não são todos e quaisquer bens que o 
legislador declara como bens da comunidade, mas apenas aqueles a 
que foi constitucionalmente conferido o carácter de <<bens da 
comunidade>>168. 

 

 É exatamente o caso do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, como demonstrado no capítulo anterior, assim como 

dos direitos que com ele colidem. 

                                                           
167

 Direito Constitucional e teoria da Constituição, p. 1270. 
168

Op. cit., p. 1271. 
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 O objetivo deste trabalho é examinar situações em que esta colisão 

ocorre e apresentar as fórmulas que a doutrina aponta para solucioná-la169.  Serão 

objeto de análise também decisões judiciais que enfrentaram o tema, tanto no 

âmbito de ações coletivas quanto na esfera do controle concentrado de 

constitucionalidade. 

 Ressalte-se, desde logo, que a análise que fazemos dos casos de colisão 

é toda ela calcada em princípios constitucionais.  Logo, nosso ponto de partida é o 

art. 225 da Constituição Federal de 1988, assim como outros preceitos constantes 

da Carta Magna – inclusive os que tratam do meio ambiente artificial (art. 182) e 

cultural (art. 216).  

 Assim, toda vez em que houver colisão, será necessário enfrentá-la 

utilizando-se os meios apresentados pela doutrina e aplicados pela jurisprudência, a 

serem discutidos neste trabalho, que é primordialmente dedicado ao exame da 

colisão entre o princípio constitucional da proteção ao meio ambiente, ínsito no art. 

225 da CF e outros princípios constitucionais. 

 Antes, porém, de passar ao exame da matéria, é necessário fazer uma 

observação acerca da questão terminológica. Ao discorrer sobre o tema, a doutrina 

se vale de diferentes denominações para se referir aos direitos fundamentais, ora 

assim os denominando, ora referindo-se a princípios, a valores e expressões 

similares. Para efeitos deste trabalho, todas essas expressões serão tratadas como 

sinônimas – até porque, em se tratando do que está em jogo, a roupagem externa 

não pode jamais ter maior peso do que o conteúdo.   

 A propósito, no que tange à equiparação de direitos fundamentais a 

princípios constitucionais, lembre-se, com Paulo Bonavides, que aqueles “resultaram 

já da dimensão jurídico-objetiva de inovações constitucionais de extrema importância 

e alcance”, dentre as quais “a elevação de tais direitos à categoria de princípios, de 
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 “Os conflitos que não podem ser superados pelas técnicas tradicionais refletem em geral um 
confronto entre valores ou opções políticas decorrentes da própria Constituição como um todo e dos 
princípios por ela previstos em particular. Conflitos entre liberdade de expressão e direito à honra e à 
intimidade, entre propriedade e sua função social, entre proteção do meio ambiente e direito à 
moradia, dentre muitos outros, revelam tensões entre elementos consagrados pelo próprio 
Constituinte” (BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional, p. 34). 
Ressalte-se que dois dos exemplos fornecidos pela autora serão objeto de análise específica no 
próximo capítulo. 
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tal sorte que se convertem no mais importante polo de eficácia normativa da 

Constituição”170. 

 Neste mesmo contexto, Alexy afirma que “o Tribunal Constitucional 

alemão concebe as normas de direitos fundamentais (pelo menos também) como 

princípios”171, embora o autor entenda que “há normas de direitos fundamentais com 

a estrutura de princípios e normas de direitos fundamentais com a estrutura de 

regras”172. 

 No mesmo passo, embora por razões de estilo se prefira a expressão 

conflito para designar a contradição entre regras e o termo colisão para o que ocorre 

com os princípios que se opõem entre si, também esta distinção não 

necessariamente será observada, uma vez que não obedece a qualquer critério 

lógico ou científico173. 

 Feitas estas observações, passemos à análise do tema sob a ótica da 

teoria constitucional. 

 

2 Princípios e regras: panorama geral do tema na doutrina 

 

 Inicialmente, é de se dizer que o presente trabalho parte da premissa de 

que os princípios estão dotados de normatividade. Por esta razão, não se irá aqui 

analisar a evolução histórica relativa ao tema, mas apenas a posição dos juristas 

que mais contribuíram para que a máxima fosse consagrada174.  Partiremos, pois, do 
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 Curso de Direito Constitucional, p. 603. Também assim, Luís Roberto, ao afirmar que os conflitos 
entre direitos fundamentais situam-se na categoria da colisão entre princípios constitucionais 
(Interpretação e aplicação da Constituição, p. 331).  
171

 Teoria dos direitos fundamentais, p. 102. 
172

Op. cit., p. 102. Também assim: “Princípios estão muito relacionados a valores. De acordo com 
Alexy, princípios são o equivalente deontológico dos valores, enquanto que valores são o equivalente 
axiológico dos princípios. Em outras palavras: Princípios expressam alguns deveres, enquanto que 
valores são expressões do bem” (SUSJNAR, Davor. Proportionality, fundamental rights, and balance 
of powers, p. 71). 
173

 A propósito, lembre-se que Alexy, ao invocar um dos dois exemplos de colisão que embasam a 
sua tese, faz referência ao fato de que “na decisão não se fala em ‘colisão’, mas de uma ‘situação de 
tensão’ e de um ‘conflito’; e aquilo que colide e que é sopesado não é caracterizado como ‘princípio’, 
mas como ‘dever’, ‘direito fundamental’, ‘pretensão’ e ‘interesse’ (Teoria dos direitos fundamentais, p. 
95). Ao relatar o segundo exemplo (caso “Lebach”), Alexy assinala que o Tribunal Constitucional 
Federal alemão costuma denominar colisão de conflito e que, no caso, os princípios foram referidos 
como “valores constitucionais” (op. cit., p. 100). Outra forma de se denominar conflito ou colisão é por 
meio do vocábulo tensão (tension), muito utilizada nos Estados Unidos da América, em que também 
se fala em clash (colisão) e competing principles (princípios colidentes). 
174

 Para uma ampla visão da evolução histórica da controvérsia, v., com grande proveito, 
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, p. 255 e ss. Sobre o assunto, confira-se 
também: BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição, p. 320 e ss. 
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pressuposto de que os princípios estão dotados de eficácia equiparada às regras, de 

modo que nossa preocupação estará centrada nos casos de colisão entre eles. 

 De fato, após séculos de debates, firmou-se o consenso, na doutrina 

especializada mais moderna (pós-positivista), de que as normas se constituem de 

regras e princípios. Talvez o fato mais relevante para que se tenha chegado a esta 

conclusão tenha sido a trágica consequência da ascensão dos nazistas na 

Alemanha, em que as práticas segregacionistas passaram a ser estabelecidas em 

regras fixadas pelo regime. Assim, todas as atrocidades cometidas contra judeus, 

deficientes físicos, negros e homossexuais foram baseadas em lei. Tanto é que o 

argumento de defesa utilizado por muitos oficiais nazistas durante o célebre e 

notório julgamento de Nuremberg foi o de que tudo aquilo que fizeram estaria 

amparado no ordenamento jurídico-legal então em vigor no país.  

 Ora, diante de um quadro como esses, é evidente que a concepção de 

regras como sendo absolutas não poderia mais ser mantida, sob pena de se 

justificar a adoção da barbárie em nome da lei.  A normatividade dos princípios 

passa a ser uma necessidade para impedir a repetição de um passado do qual só 

não se quer esquecer para que não volte a se repetir175. 

 As mais significativas contribuições à tese hoje praticamente consagrada 

de que não somente as regras mas também os princípios estão dotados de 

normatividade foram dadas pelas obras de Ronald Dworkin e Robert Alexy176. 

 Comecemos com Dworkin, emérito Professor da Universidade de Nova 

York e a quem se atribui a realização de alguns dos precursores estudos sobre a 

força normativa dos princípios. Em seu ataque ao positivismo (no seu entender, um 

modelo voltado apenas para um sistema de regras, que ignora os importantes 

papéis desempenhados por outros padrões), Dworkin afirma: 

 

O positivismo jurídico fornece uma teoria para os casos difíceis. 
Quando uma demanda em particular não pode ser trazida a juízo sob 
uma regra clara de direito, expedida antecipadamente por uma 
instituição, então o juiz tem que, de acordo com a ‘discricionariedade’ 
decidir o caso de uma ou outra maneira. A sua decisão é redigida em 
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 Daí o mote do United States Holocaust Memorial Museum, em Washington: “Da próxima vez em 
que você testemunhar o ódio; da próxima vez em que você vir uma injustiça; da próxima vez que você 
ouvir sobre genocídio, pense sobre o que você viu”.  
176

 Taking rights seriously e Teoria dos direitos fundamentais, respectivamente. Para uma análise 
destes e dos demais principais autores que cuidaram do tema na doutrina, v. NERY JR., Nelson. 
Princípios do processo na Constituição Federal, p. 21-36 e NERY JR., Nelson. NERY, Rosa Maria de 
Andrade. Constituição Federal comentada e legislação constitucional, p. 173-4. 
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uma linguagem que parece admitir que tanto uma quanto a outra 
parte tem o direito preexistente de vencer a causa, mas esta ideia é 
apenas uma ficção. Na realidade ele legislou sobre novos direitos, e 
então aplicou-os retrospectivamente para o caso que tem em 
mãos177.  

 

 Para ele, esta teoria é absolutamente inadequada, pois, no seu entender, 

mesmo em situações como as que tais (casos difíceis), uma das partes tem o direito 

de vencer a causa com base em princípios jurídicos previamente estabelecidos e em 

vigor, e não por força de uma decisão discricionária do juiz que estaria a criar novos 

direitos.  Para Dworkin, portanto, os princípios estão dotados de normatividade e são 

aplicáveis ainda que não haja regras específicas regendo o caso – que justamente 

por isso é considerado um caso difícil (hard cases). 

 Pode-se dizer, portanto, que um dos grandes méritos de Dworkin 

concentra-se no reconhecimento de que as situações da vida que não estão 

submetidas a qualquer regra jurídica reguladora, uma vez trazidas a juízo, merecem 

uma solução baseada nos princípios e não em direitos criados pelo juiz e aplicados 

retroativamente. Isto fica claro a partir da contundente assertiva do autor segundo a 

qual “permanece sendo dever do juiz, mesmo em casos difíceis, descobrir quais os 

direitos das partes, e não inventar novos direitos retroativamente”178. 

 Torna-se imperioso aqui abrir um parêntese para chamar a atenção ao 

fato de que tudo o que Dworkin escreveu teve como pano de fundo o regime jurídico 

norte-americano, que segue a common law.  Esta circunstância, que parece às 

vezes passar despercebida por alguns autores brasileiros dedicados ao estudo do 

tema, é fundamental para se compreender a preocupação e o esforço do professor 
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 Taking rights seriously, p. 81. Na introdução da obra, o autor já houvera dito: “O positivismo 
jurídico rejeita a ideia de que direitos podem preexistir a qualquer forma de legislação; ou seja, ele 
rejeita a ideia que indivíduos ou grupos possam ter direitos a ser tutelados judicialmente outros que 
não aqueles fornecidos explicitamente em uma coleção de regras explícitas que compõem o todo de 
um ordenamento jurídico de uma comunidade” (op. cit., p . xi). E mais: “O positivismo jurídico, neste 
vocabulário, é a teoria segundo a qual indivíduos não possuem direitos somente se estes foram 
criados por explícitas decisões políticas ou explícitas práticas sociais” (idem, p. xii). Inobstante, Davor 
Susjnar, ao examinar o tema, aponta que “a diferença entre Dworkin e os positivistas não é tão 
severa quanto parece” (Proportionality, fundamental rights, and balance of powers, p. 30). Para o 
autor: “Há um consenso de que normas gerais substancialmente estreitam o rol de alternativas 
disponíveis para a solução de um caso. Além disso, teóricos rivais concordam que mesmo com a 
aplicação dos princípios, um espaço para o exercício do julgamento irá restar e que haverá mais de 
uma solução que pode ser vista como razoável” (op. cit., p. 31). Entretanto, como se verá mais 
adiante, Dworkin entende que somente haveria uma única resposta correta para se solucionar os 
casos difíceis. 
178

 Taking rights seriously, p. 81. [A circunstância ora apontada fica clara na seguinte passagem: “Leis 
e regras da common law são geralmente vagas e devem ser interpretadas antes que sejam aplicadas 
a novos casos” (op. cit., p. 82)]. 
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americano com a busca de solução para casos difíceis, o que, num sistema como o 

nosso (civil law), não demandaria a mesma necessidade.  

 De fato, a expressão hard cases, consagrada por Dworkin, refere-se aos 

casos em que “não existem decisões judiciais ou práticas sociais inequívocas que 

exijam uma decisão a favor de uma ou outra parte” ou, ainda, àqueles em que 

“nenhuma regra regula o caso”179.   

 Ocorre que, nos sistemas que seguem a civil law, como é o caso do 

Brasil, a legislação é muito mais consolidada que nos da common law, de modo que 

são raros os casos em que não há regra aplicável ao caso sub judice.  Quando isto 

ocorre, o próprio sistema dá a solução, determinando ao juiz que recorra aos 

costumes, à analogia e aos princípios gerais de direito (LICC, art. 4o; CPC, art. 126). 

 Logo, torna-se necessário adaptar o conceito de casos difíceis para a 

nossa realidade, em que, diferentemente do que ocorre nos regimes da common 

law, normalmente há solução legal regulando a hipótese.  Assim, um caso difícil em 

nosso sistema seria aquele em que, embora possa até mesmo existir regra incidindo 

à espécie, haja colisão de princípios.  

 Nesta mesma linha de raciocínio, Luís Roberto Barroso assinala: 

 

Do inglês hard cases, a expressão identifica situações para as quais 
não há uma formulação simples e objetiva a ser colhida no 
ordenamento, sendo necessária a atuação subjetiva do intérprete e a 
realização de escolhas, com eventual emprego da 
discricionariedade180. 

 

 A distinção fica absolutamente evidenciada a partir da própria definição 

dada pelo constitucionalista brasileiro, posto que, como se sabe e se verá mais 
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 Levando os direitos a sério, p. XVI e 127.  
180

 Interpretação e aplicação da Constituição, p. 360. Também assim, de maneira absolutamente 
precisa: “Eu defino um ‘hard case’ como aquele em que o juiz tem o poder de escolher entre duas 
alternativas, ambas as quais são jurídicas. O poder de escolha é discricionariedade judicial. Esta 
discricionariedade não é um conceito filosófico. Ele reflete a situação normativa. Ele expressa a 
posição legal da comunidade na distinção entre jurídico e injurídico” (BARAK, Aharon. The judge in a 
democracy, p. xiii). Em sentido similar, porém mais amplo: “Casos difíceis ocorrem sob as seguintes 
circunstâncias: não há lei ou precedente (considerando-as como fontes do Direito) aplicável ao caso; 
a linguagem legal é vaga; normas podem conflitar e deve se decidir qual delas é aplicável ao caso; é 
possível decidir-se contra a expressão explícita de uma previsão; a validade de regras legais pode ser 
questionada” (SUSNJAR, Davor. Proportionality, fundamental rights, and balance of powers, p. 12). 
Outra concepção bastante interessante é a defendida por Dimitri Dimoulis, na apresentação que fez à 
clássica obra de Leon Fuller: “O caso dos Denunciantes Invejosos é um dos assim chamados ‘casos 
difíceis’ (em inglês, hard cases). A solução não pode ser dada pela simples aplicação de uma norma 
jurídica. É necessário fazer uma profunda reflexão que envolve o problema da definição do direito em 
suas relações com a justiça” (O caso dos denunciantes invejosos, p. 17).  
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adiante, Dworkin rejeita a discricionariedade judicial, mesmo para resolver casos 

difíceis, pois para ele somente há uma resposta correta em tais situações. Não se 

quer dizer com isso, em absoluto, que as lições de Dworkin não sejam inteiramente 

aplicáveis a nosso sistema.  Ao contrário.  Apenas, há que se fazer a necessária 

adaptação do conceito de casos difíceis para a nossa realidade. 

 Feita essa necessária ressalva, voltemos a Dworkin, no ponto em que ele 

enfrenta a tormentosa questão da distinção entre princípios e regras e os respectivos 

casos de conflitos entre estas e colisão entre aqueles. Princípios, diz ele, são 

diferentes de regras. Estas últimas “são aplicadas à maneira tudo ou nada” (all-or-

nothing), ou seja, se as circunstâncias fáticas “que uma regra estipula são 

fornecidas, então ou a regra é válida, caso em que a resposta que ela fornece deve 

ser aceita, ou não é, caso em que ela em nada contribui para a decisão”181. Não é, 

contudo, o que se dá com os princípios, “que possuem uma dimensão que as regras 

não têm – a dimensão de peso ou importância”, de modo que, quando os princípios 

colidem, “aquele que vai resolver o conflito tem de levar em consideração o peso 

relativo de cada um”182. Em tais casos, o princípio com peso maior prevalece sobre o 

outro, sem que este último perca sua validade. 

 O Professor alemão Robert Alexy, da Universidade de Kiel, partindo da 

premissa apresentada por Dworkin, desenvolveu-a de maneira bastante profunda183, 

de modo a construir uma teoria destinada a auxiliar o intérprete a resolver os casos 

de colisão entre princípios.  Ele apresenta a seguinte distinção entre princípios e 

regras: 

 

O ponto decisivo na distinção entre regras e princípios é que 
princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior 
medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas 
existentes. Princípios são, por conseguinte, mandamentos de 
otimização, que são caracterizados por poderem ser satisfeitos em 
graus variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação 
não depende somente das possibilidades fáticas, mas também das 
possibilidades jurídicas. O âmbito das possibilidades jurídicas é 
determinado pelos princípios e regras colidentes. 
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 Taking rights seriously, p. 24. 
182

 Taking rights seriously, p. 26. Ainda, após reconhecer que julgamentos desse tipo costumam ser 
controvertidos, assinala que “entretanto, é uma parte integral do conceito de um princípio que ele 
possui a sua dimensão, de modo que faz sentido perguntar quão importante ele é ou quanto peso ele 
possui” (op. cit., p. 26-7).  
183

 No mesmo sentido, Davor Susjnar assinala que “Borowski compreende a Teoria dos Princípios de 
direitos fundamentais de Alexy como uma mais detalhada e mais elaborada versão da análise de 
Dworkin” (Proportionality, fundamental rights, and balance of powers, p. 76). 
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Já as regras são normas que são sempre ou satisfeitas ou não 
satisfeitas. Se uma regra vale, então, deve se fazer exatamente 
aquilo que ela exige; nem mais, nem menos. Regras contêm, 
portanto, determinações no âmbito daquilo que é fática e 
juridicamente possível. Isso significa que a distinção entre regras e 
princípios é uma distinção qualitativa, e não uma distinção de grau. 
Toda norma é ou uma regra ou um princípio184. 

 

 A seguir, ao afirmar que a distinção se verifica com maior clareza nas 

situações envolvendo colisão entre princípios e conflito entre regras, ressalta que 

este último só pode ser solucionado introduzindo-se uma cláusula de exceção ou 

mediante a declaração de invalidade de uma delas.  Para Alexy, “ou uma norma 

jurídica é válida, ou não é”185. 

 Já o que se dá na colisão de princípios é algo inteiramente diferente, 

afirma o autor, para quem “se dois princípios colidem – o que ocorre, por exemplo, 

quando algo é proibido de acordo com um princípio e, de acordo com outro, 

permitido – um dos princípios terá que ceder”186.  Ou seja, um deles terá 

precedência sobre o outro, observadas determinadas condições.  Em outras 

condições, a precedência pode ser resolvida de maneira absolutamente oposta.  É 

que os princípios têm pesos diferentes e, de acordo com as nuances do caso 

concreto, têm precedência.  Nas palavras do autor, “conflitos entre regras ocorrem 

na dimensão da validade, enquanto as colisões entre princípios – visto que só 

princípios válidos podem colidir – ocorrem, para além dessa dimensão, na dimensão 

do peso”187.  

 Como se pode perceber, são nítidas as semelhanças entre o pensamento 

dos dois juristas188. Contudo, é de se observar, com Davor Susnjar, que 

 

na verdade a noção de princípios de Dworkin é fundamentalmente 
diferente da de Alexy e que esta diferença também tem um impacto 
metódico. Primeiro, apesar de Dworkin de fato distinguir nitidamente 
regras de princípios, Dworkin não entende princípios como 
comandos de otimização com todas as suas implicações. Segundo, 
Dworkin distingue princípios de políticas, onde somente aqueles são 
relevantes para a argumentação legal. Alexy e seus companheiros 
fundem ambas as noções. Terceiro, Dworkin advoga a tese da única 
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 Teoria dos direitos fundamentais, p. 90-1.  
185

 Op. cit., p. 92. 
186

Op. cit., p. 93. 
187

Op. cit., p. 94. 
188

 O próprio Alexy assim o admite em nota de rodapé ao seu texto, advertindo, contudo, haver uma 
diferença em ponto decisivo, qual seja, o da “caracterização dos princípios como mandamentos de 
otimização” (Teoria dos direitos fundamentais, p. 91).  
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resposta correta, que está em desacordo com a proposição de 
discricionariedade normativa epistêmica. A Teoria dos Princípios 
permite algum tipo de ceticismo em relação à evolução dos princípios 
e consequentemente não clama por fornecer respostas corretas, ao 
menos não em todos os casos”189. 

 

 A propósito, o jovem e brilhante jurista holandês em questão é autor de 

recente obra sobre o tema, que, por sua profundidade, não pode passar 

despercebida por quem quer que deseje fazer um estudo sério sobre a matéria. A 

propósito, sustenta ele, ainda, que o sopesamento de interesses conflitantes é algo 

“muito típico em áreas como o direito ambiental, onde a proteção à saúde e 

interesses econômicos colidem”190.  

 Não se pode olvidar também, por sua extrema relevância prática, a obra 

de Aharon Barak, que exerceu durante muitos anos os elevados cargos de Ministro e 

Presidente da Suprema Corte de Israel e para quem 

 

o processo de balanceamento é baseado na identificação de valores 
e direitos relevantes para resolver a questão submetida ao juiz. A 
cada um desses valores é dado um certo peso, e colocado numa 
escala. O resultado da pesagem determina a resposta à questão. 
Não há, é claro, uma escala física. Pesos e balanças físicas não são 
encontrados. Os valores não aparecem perante o juiz com um rótulo 
apresentando seu peso. Nem há uma lista de valores organizada de 
acordo com a importância e o peso. De fato, o processo não é físico, 
mas normativo191. 

 

 Voltemos nossos olhos, agora, aos autores nacionais que se dedicaram 

ao estudo do tema.  

 Ruy Samuel Espíndola, fazendo um apanhado da doutrina existente até o 

momento da edição de sua obra, aponta as seguintes diferenças que chama de 

qualitativas entre normas e princípios, quais sejam: a) os princípios são normas 

passíveis de otimização, de acordo com as circunstâncias fáticas e jurídicas, ao 

passo que as regras são normas impositivas; os princípios conflitam, mas coexistem, 

enquanto as regras antinômicas excluem-se; b) os princípios permitem o 

balanceamento de valores e interesses, de acordo com a ponderação, ao passo 

que, se uma regra é válida, ela deve ser cumprida; c) havendo conflito entre 
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 Proportionality, fundamental rights, and balance of powers, p. 76. 
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Op. cit., p. 76. 
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 The judge in a democracy, p. 167-8. A leitura da páginas seguintes do texto (169-176) revela-se 
também muitíssimo proveitosa.  
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princípios, os mesmos podem ser objeto de harmonização, enquanto uma das 

regras contraditórias deve ser excluída; d) os princípios geram problemas de 

validade e peso (importância, ponderação e valia), ao passo que as regras suscitam 

apenas problemas de validade192.  Ao enfrentar o problema da colisão de princípios, 

ele sintetiza o pensamento dos autores antes referidos: 

 

Há incompatibilidade, porém não exclusão. Nesses casos, segundo 
Dworkin, o aplicador do Direito opta por um dos princípios, sem que o 
outro seja rechaçado do sistema, ou deixe de ser aplicado a outros 
casos que comportem sua aceitação. Ou seja, afastado um princípio 
colidente, diante de certa hipótese, não significa que, em outras 
situações, não venha o afastado a ser aproximado e aplicado em 
outros casos. As testilhas entre princípios não os excluem da ordem 
jurídica, apenas os afastam diante de situações que comportem 
diferentes soluções, segundo o peso e a importância dos princípios 
considerados à aplicação do direito. Esse tipo de opção, pelo 
intérprete, não gera desobediência ao princípio afastado. Aqui, os 
conflitos entre princípios se verificam na dimensão de peso, já que 
apenas princípios válidos podem colidir entre si (Alexy)193. 

 

 Um dos autores nacionais que mais se dedicaram ao assunto nos últimos 

anos foi Humberto Ávila, que desenvolveu estudos na Alemanha, sob a orientação 

de Carl Wilhem-Canaris, tendo tido sua obra traduzida para o alemão e para o 

inglês.  Partindo do pensamento do próprio Canaris, de Esser e Larenz (distinção 

fraca), além de Dworkin e Alexy (distinção forte), o Professor da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul sintetiza o tema a partir dos seguintes critérios 

comumente empregados para a distinção entre regras e princípios, a saber: a) 

hipotético condicional: as regras, por possuírem uma hipótese e uma consequência, 

são aplicadas diretamente, ao passo que os princípios servem apenas como 

indicadores do fundamento para se buscar a regra aplicável ao caso concreto; b) 

modo final de aplicação: as regras são aplicáveis de modo absoluto (tudo ou nada), 

enquanto os princípios são aplicados de modo gradual (mais ou menos); c) 

relacionamento normativo: o conflito entre regras se resolve a partir da declaração 

de invalidade de uma delas, enquanto o conflito entre princípios soluciona-se a partir 

da ponderação, atribuindo-se peso a cada qual, de modo a que um prevaleça no 
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 Conceito de princípios constitucionais, p. 66-7. 
193

 Op. cit., p. 69-70. No mesmo sentido é a lição de Volnei Ivo Carlin: “As normas se dividem em 
regras e princípios. O conflito entre regras se resolve pela validade e a colisão entre princípios pela 
aplicação, na hipótese concreta, do postulado mais adequado, ou seja, pela preponderância do que 
tiver maior peso, decorrente da interpretação otimizada pelo aplicador” (Manual de Direito 
Administrativo, p. 69). 
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caso concreto; d) fundamento axiológico: os princípios servem de fundamentos 

axiológicos para a tomada de decisão, o que não acontece com as regras194.  

 Já o Professor Titular da Universidade de São Paulo Virgílio Afonso da 

Silva, a seu turno, diferencia regras de princípios argumentando que, por meio 

destes últimos, são garantidos direitos ou impostos deveres prima facie, enquanto 

por intermédio daquelas garantem-se direitos ou se impõem deveres definitivos195. 

Para o autor, o conflito entre regras se resolve por meio do raciocínio do “tudo ou 

nada” (Dworkin), sendo que, diante de consequências jurídicas previstas para um 

mesmo fato, uma delas deverá ser declarada inválida, total ou parcialmente.  Ou 

seja, o conflito entre regras se resolve no plano da validade.  Já a colisão entre 

princípios segue a máxima da relação de precedência condicionada, ou seja, “não 

se pode dizer também que um institui uma exceção ao outro, já que às vezes 

prevalecerá um, às vezes o outro, ao contrário do que acontece no caso das 

regras”196.  Por fim, o autor enfrenta o tormentoso tema da colisão entre regras e 

princípios. Para ele, a solução superficialmente apresentada por Alexy, de que a 

colisão se dá não com a regra propriamente dita mas com o princípio no qual ela 

está calcada, “é problemática, porque dá a entender que o aplicador do direito está 

sempre livre, em qualquer caso e em qualquer situação, para afastar a aplicação de 

uma regra por entender que há um princípio mais importante que justifica esse 
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 Teoria dos princípios, p. 39. O autor, contudo, promove críticas a cada um dos enunciados em 
questão. Daí por que se dedica ao exaustivo trabalho de redimensionamento do tema, a fim de 
alcançar o objetivo de “superar a mera exaltação de valores em favor de uma delimitação progressiva 
e racionalmente sustentável de comportamentos necessários à realização dos fins postos pela 
Constituição Federal” (op. cit., p. 94). V. tb., do mesmo autor, o texto intitulado O proporcional e o 
razoável. 
195

 Direitos fundamentais, p. 45. Sobre o tema, é definitiva a lição de Alexy: “Princípios exigem que 
algo seja realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. 
Nesse sentido, eles não contêm um mandamento definitivo, mas apenas prima facie. Da relevância 
de um princípio em um determinado caso não decorre que o resultado seja aquilo que o princípio 
exige para esse caso. Princípios representam razões que podem ser afastadas por razões 
antagônicas. A forma pela qual deve ser determinada a relação entre razão e contrarrazão não é algo 
determinado pelo próprio princípio. Os princípios, portanto, não dispõem da extensão de seu 
conteúdo em face de princípios colidentes e das possibilidades fáticas.  
“O caso das regras é totalmente diverso. Como as regras exigem que seja feito exatamente aquilo 
que elas ordenam, elas têm uma determinação da extensão de seu conteúdo no âmbito das 
possibilidades jurídicas e fáticas. Essa determinação pode falhar diante de impossibilidades jurídicas 
e fáticas; mas, se isso não ocorrer, então vale definitivamente aquilo que a regra prescreve” (Teoria 
dos direitos fundamentais, p. 103-4). Ainda, no ponto, diga-se, com Canotilho, que “os direitos 
fundamentais são sempre direitos prima facie” (Direito Constitucional e Teoria da Constituição, p. 
1274). 
196

 Op. cit., p. 50.  Assim, após expor a fórmula de Alexy, arremata: “A despeito de se tratar, nos dois 
casos, do mesmo princípio, não é possível formular, em abstrato, uma relação de precedência entre 
eles. Essa relação é sempre condicionada à situação concreta” (op. cit., p. 50-1). 
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afastamento”, o que, sem dúvida, geraria “um alto grau de insegurança jurídica”197.  

A solução, portanto, seria não se considerar a existência de um verdadeiro conflito, 

mas sim a existência do produto de um sopesamento feito pelo legislador, que 

resultou em uma regra de direito ordinário.  Logo, o correto seria falar em restrição, 

não em colisão.  O autor ainda admite que a situação pode se complicar se, por 

exemplo, houver dúvidas quanto à constitucionalidade da regra, caso em que, 

qualquer que seja a decisão do juiz (pela constitucionalidade ou não da norma), a 

situação de colisão desaparece.  Outra hipótese ainda mais complexa seria a de 

uma situação em que a aplicação da regra, por subsunção, gerasse 

incompatibilidade com princípio constitucional considerado decisivo para o caso 

concreto, sem que houvesse razões para declarar a regra inconstitucional.  Em tais 

casos, sustenta, a jurisprudência poderia criar uma nova regra, que passaria a valer 

para os casos futuros198.   

 O emérito constitucionalista Paulo Bonavides, a seu turno, traça um 

abrangente panorama da evolução histórica relativa ao tema, destacando a posição 

de praticamente todos os autores mundiais que se dedicaram a enfrentá-lo. A 

análise, por sua amplitude e precisão, é digna de nota.  Mas é ao exame da 

circunstância de que os princípios hoje se encontram consagrados em sede 

constitucional que o autor dedica suas mais efusivas considerações199.  A passagem 

a seguir transcrita permite muito bem sintetizar o seu pensamento: 

 

Em resumo, a teoria dos princípios chega à presente fase do pós-
positivismo com os seguintes resultados já consolidados: a 
passagem dos princípios da especulação metafísica e abstrata para 
o campo concreto e positivo do Direito, com baixíssimo teor de 
densidade normativa; a transição crucial da ordem jusprivatista (sua 
antiga inserção nos Códigos) para a órbita jusplubicística (seu 
ingresso nas Constituições); a suspensão da distinção clássica entre 
princípios e normas; o deslocamento dos princípios da esfera da 
jusfilosofia para o domínio da Ciência Jurídica; a proclamação de sua 
normatividade; a perda de seu caráter de normas programáticas; o 
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 Teoria dos direitos fundamentais, p. 52. 
198

 Op. cit., p. 54-6. A título de exemplo, o autor menciona precedente do STF em que se fez 
prevalecer o princípio da liberdade de expressão em detrimento da norma do Código Penal que pune 
o ato obsceno (embora isto não tenha constado do acórdão), decisões judiciais que ampliaram 
benefício constante da norma legal para alcançar também os dependentes e, por fim, o caso do furto 
de bagatela.  
199

 É o que se pode denotar, por exemplo, da seguinte passagem: “Fazem eles [os princípios] a 
congruência, o equilíbrio e a essencialidade de um sistema jurídico legítimo. Postos no ápice da 
pirâmide normativa, elevam-se, portanto, ao grau de norma das normas, de fontes das fontes. São 
qualitativamente a viga-mestra do sistema, o esteio da legitimidade constitucional, o penhor da 
constitucionalidade das regras de uma Constituição” (Curso de Direito Constitucional, p. 294). 
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reconhecimento definitivo de sua positividade e concretude por obra 
sobretudo das Constituições; a distinção entre regras e princípios, 
como espécies diversificadas do gênero norma, e, finalmente, por 
expressão máxima de todo esse desdobramento doutrinário, o mais 
significativo de seus efeitos: a total hegemonia e preeminência dos 
princípios200. 

 

 Não se pode deixar de concordar com as afirmações do constitucionalista, 

feitas em outra passagem da obra, segundo as quais “os princípios, enquanto 

valores fundamentais, governam a Constituição, o regímen, a ordem jurídica” e que 

hoje “se convertem em fundamento de toda a ordem jurídica, na qualidade de 

princípios constitucionais”201. Nesta condição, contudo, colidem muitas vezes com 

outros princípios igualmente previstos na Constituição, o que exige do aplicador da 

lei, mediante ponderação, dizer qual deles deve prevalecer no caso concreto.  Em 

outras palavras, se os princípios constitucionais são, como diz Bonavides, “as 

normas supremas do ordenamento”202, isto não significa que eles irão sempre 

prevalecer, visto que, como bem assinala Alexy, não há princípios absolutos203.  

Uma vez colidindo com outro princípio constitucional, é perfeitamente possível a 

superação de um pelo outro (= prevalência).  

 Também Luís Roberto Barroso abordou o tema à luz do Direito Brasileiro, 

em sua indispensável obra, de que se extrai a seguinte passagem: 

 

Nos últimos anos, todavia, ganhou curso generalizado uma distinção 
qualitativa ou estrutural entre regra e princípio, que veio a se tornar 
um dos pilares da moderna dogmática constitucional, indispensável 
para a superação do positivismo legalista, onde as normas se 
cingiram a regras jurídicas. A Constituição passa a ser encarada 
como um sistema aberto de princípios e regras, permeável a valores 
jurídicos suprapositivos, no qual as ideias de justiça e de realização 
dos direitos fundamentais desempenham um papel central. A 
mudança de paradigma nessa matéria deve especial tributo às 
concepções de Ronald Dworkin e aos desenvolvimentos a ela dados 
por Robert Alexy. A conjugação das ideias desses dois autores 
dominou a teoria jurídica e passou a constituir o conhecimento 
convencional na matéria204.  

 

  Para o Professor Titular de Direito Constitucional da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro, enquanto as regras são relatos objetivos e descritivos de 
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 Curso de Direito Constitucional, p. 294. 
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 Op. cit., p. 288-9. 
202

 Op. cit., p. 289. 
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 Teoria dos direitos fundamentais, p. 111-8.  
204

 Interpretação e aplicação da Constituição, p. 353. 
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condutas, que incidem pelo tradicional sistema da subsunção (enquadramento dos 

fatos na previsão abstrata de modo a se produzir uma conclusão), de forma que, no 

conflito entre regras, somente uma será válida e irá prevalecer, os princípios são 

mais abstratos e se dirigem a um conjunto mais amplo e indeterminado de situações, 

sendo que, em uma ordem democrática, geralmente entram em rota de colisão.  

Diante disto, a aplicação dos princípios, diferentemente do que ocorre com as 

regras, se dará mediante ponderação do intérprete, que irá aferir o peso que cada 

um desempenha no caso concreto mediante concessões recíprocas e preservando o 

máximo possível de cada um.  “Sua aplicação, portanto, não será no esquema tudo 

ou nada, mas graduada à vista das circunstâncias representadas por outras normas 

ou por situações de fato”205.  

 Eros Roberto Grau, por sua vez, corrobora a tese de que as normas 

jurídicas são o gênero que compreende regras e princípios – acrescentando que 

nestes últimos estão incluídos os princípios explícitos e os princípios gerais de 

direito, que o autor faz questão de diferenciar de maneira contundente206.  Após 

examinar a distinção entre regras e princípios sob a ótica dos principais autores que 

se dedicaram ao exame da matéria (Dworkin, Boulanger, Crisafulli, Zagrebelsky, 

Alexy, Canotilho e Sanchís), o autor acrescenta que  

 

a escolha do princípio há de ser feita, pelo intérprete (sempre diante 
de um caso concreto), a partir da ponderação do conteúdo do próprio 
princípio, ao passo que a declaração da validade de cada regra, 
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 Interpretação e aplicação da Constituição, p. 354. Mais adiante, o autor reafirma seu pensamento, 
de modo lapidar: “Princípios contêm, normalmente, uma maior carga valorativa, um fundamento ético, 
uma decisão política relevante, e indicam uma determinada direção a seguir. Ocorre que, em uma 
ordem pluralista, existem outros princípios que abrigam decisões, valores ou fundamentos diversos, 
por vezes contrapostos. A colisão de princípios, portanto, não só é possível, como faz parte da lógica 
do sistema, que é dialético. Por isso a sua incidência não pode ser posta em termos de tudo ou nada, 
de validade ou invalidade. Deve-se reconhecer aos princípios uma dimensão de peso ou importância. 
À vista dos elementos do caso concreto, o intérprete deverá fazer escolhas fundamentadas, quando 
se defronte com antagonismos inevitáveis, como os que existem entre a liberdade de expressão e o 
direito de privacidade, a livre iniciativa e a intervenção estatal, o direito de propriedade e sua função 
social. A aplicação dos princípios se dá, predominantemente, mediante ponderação” (Interpretação e 
aplicação da Constituição, p. 356-7). Decisão proferida pela Justiça Federal do Rio Grande do Sul, 
incorporada em acórdão do TRF da 4

a
 Região, representa interessante exemplo prático disto: “A 

solução que ora se alvitra, não é demais repisá-lo, é meramente ad hoc, sem pretensão a sua 
universalização. As circunstâncias especialíssimas da hipótese autorizam o manejo da razoabilidade, 
que faz prevalecer pontualmente o interesse individual sobre o interesse coletivo do meio ambiente 
intocado” (Agravo de instrumento n. 0006843-46.2011.404.0000/RS, Rel. Des. Fed. Fernando 
Quadros da Silva, in D.E. de 30/9/11; a decisão de 1

o
 grau foi proferida pelo Juiz Federal Gabriel 

Menna Barreto Von Gehnlen).  
206

Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito, p. 141-69. 
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diante de cada caso, depende da consideração de critérios formais, 
exteriores a ela207. 

 

 Mais adiante, Eros Grau se refere ao que denomina de jogos de 

princípios, de modo que “diversas soluções e decisões, em diversos casos, podem 

ser alcançadas, umas privilegiando a decisividade de certo princípio, outras a 

recusando”208.  Contudo, adverte: 

 

Em cada caso, pois, em cada situação, a dimensão do peso ou da 
importância dos princípios há de ser ponderada. Isso explica o 
quanto acima afirmei: a circunstância de em determinado caso a 
adoção de um princípio, pelo intérprete, implicar o afastamento do 
outro princípio, que com aquele entre em testilhas, não importa que 
seja este eliminado do sistema, até porque em outro caso, e mesmo 
diante do mesmo princípio, este poderá vir a prevalecer209.  

 

 Registre-se, ainda, o fato de que o autor dá grande importância aos 

princípios no âmbito da interpretação jurídica, pela contribuição que dão à unidade e 

à coerência do sistema210.  

 Trazendo todas estas lições para o tema objeto de nosso trabalho, é de 

se deixar registrado que não nos parece indispensável, sob o prisma prático, discutir 

se as normas constitucionais que tutelam o direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado são regras ou princípios – embora, pelas características 

extraídas da redação dos dispositivos correspondentes, pareça-nos que 

efetivamente se trate de um princípio211.  Isto porque, mesmo considerando tais 
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 Op. cit., p. 188. 
208

 Op. cit., p. 195. Antes, referindo-se ao que a doutrina chama de antinomias jurídicas impróprias, 
em que “o conflito não conduz à necessidade de uma das normas ser eliminada do sistema”, o autor 
houvera dito “são desse tipo os conflitos entre princípios: a opção do intérprete por um deles – em 
detrimento do que a ele se opõe – não implica desobediência do outro” (op. cit., p. 194-5).  Neste 
caso, não há antinomia jurídica.   
209

 Op. cit., p. 199. 
210

 Op. cit., p. 207. 
211

 Aliás, como bem adverte Dworkin, “nem sempre está claro pela forma de uma norma se ela é uma 
regra ou um princípio” (Taking rights seriously, p. 27). Volnei Carlin, em debate sobre o assunto 
envolvendo especificamente o disposto no art. 225, da Constituição, elenca nada menos do que 10 
razões para se caracterizar o direito ao meio ambiente como princípio. São elas: “O art. 225 da CRFB 
possui um papel norteador (natureza principal) em matéria ambiental (1), servindo de fonte para 
inspiração e elaboração das regras – natureza normogênica (2). O seu enunciado é indeterminado e 
ainda geral e com grau de abstração maior, quando comparado a uma regra (3), mas não pode ser 
empregado de forma direta, necessitando de uma regra (ou regras) ou de mediações concretizadoras 
para ser aplicado no caso concreto (4). Pode-se afirmar que, como princípio, tem uma função 
estruturante, um papel fundamental no ordenamento jurídico por ocupar uma posição 
hierarquicamente superior às regras (5) sendo considerado como um padrão de justiça, um “standard” 
por estar mais próximo da “ideia de direito” (6). É inegável que o art. 225 “tem uma dimensão que as 
regras não tem – a dimensão de peso ou importância” (DWORKIN, Ronald) (7). Ao contrário das 
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dispositivos como regras constitucionais – e não princípios –, esta circunstância não 

impede o exercício da ponderação, com bem observa Humberto Ávila212 e 

demonstrado no final do capítulo anterior.  Assim, não faz qualquer diferença se 

consideramos o direito em tela uma regra ou um princípio, já que, em ambos os 

casos, não raro ele colidirá com outras regras e princípios.   

 O grande desafio que se coloca ao juiz, em situações como estas, é a de 

resolver os casos difíceis (hard cases) sem inovar de maneira significativa, mas 

adotando um dos princípios em vigor no ordenamento jurídico que mereça ter maior 

peso no caso concreto, considerando as peculiaridades da espécie.   

 

3 A máxima da única resposta correta 

 

 Ao desenvolver a tese da normatividade dos princípios, Ronald Dworkin 

procura demonstrar que inexiste qualquer espécie de discricionariedade na decisão 

judicial.  É o que se pode concluir a partir da lição do autor segundo a qual, para os 

casos difíceis, só haveria uma única resposta correta.   

 Em alentado trabalho (Law’s Empire), Dworkin apresenta casos julgados 

por Cortes americanas e britânicas.  Um deles interessa-nos particularmente.  Trata-

se do Snail Darter Case, de 1973, em que um grupo de ambientalistas do Tenessee 

se opôs a projetos de construção de barragens, não propriamente em função do 

peixinho (snail darter), mas em virtude da alteração geográfica da área com a 

construção de diques para um aumento da produção de energia elétrica tido como 

desnecessário. Os ambientalistas descobriram uma represa cuja construção estava 

praticamente concluída, com um custo superior a 100 milhões de dólares, e 

convenceram o Secretário de Estado do Interior a declarar o peixe como ameaçado 

de extinção, à luz do Endangered Species Act. O caso chegou à Suprema Corte dos 

                                                                                                                                                                                     

regras, os princípios não proíbem, permitem ou exigem algo em termos de tudo ou nada admitindo 
ponderação (CANOTILHO, J.J.) (8), e harmonização de valores e interesses no caso de conflitos, 
sem que um exclua o outro (9). Ainda, como princípio que é, o mencionado artigo auxilia na formação 
de uma sistema aberto, livre para complementação e desenvolvimento da própria Constituição (10)” 
(Apontamentos de aula, Academia Judicial de SantaCatarina, 20 e 21 de outubro de 2011). Por fim, é 
de se mencionar que o Min. Luiz Fux, do STF, refere-se ao meio ambiente como “princípio-regra” 
(voto na ADIN n. 1.856/RJ).  
212

 “Em alguns casos as regras entram em conflito sem que percam sua validade, e a solução para o 
conflito depende da atribuição de peso maior a uma delas” (Teoria dos princípios, p. 52-3). E, de 
modo mais taxativo: “É preciso, pois, aperfeiçoar o entendimento de que o conflito entre regras é um 
conflito necessariamente abstrato, e que quando duas regras entram em conflito deve-se declarar a 
invalidade de uma delas ou abrir uma exceção. Trata-se de qualidade contingente; não necessária” 
(Teoria dos princípios, p. 54). 
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Estados Unidos, que, por maioria de votos, decidiu paralisar a construção da 

represa. Chief Justice Warren Burger proferiu a decisão pela maioria, afirmando que, 

se o texto legal é claro, não cabe à Corte recusar-se a aplicá-lo somente porque o 

considera simplório. Justice Lewis Powell, por sua vez, proferiu voto dissidente por si 

e por Justice Blackmun, asseverando que a decisão da maioria representava uma 

interpretação absurda do texto da norma. E que, embora não seja função da Corte 

retificar políticas ou julgamentos políticos do Legislativo, quando não há necessidade 

que a norma seja interpretada para se chegar a um resultado, é dever da Corte 

adotar uma interpretação permissiva que esteja de acordo com o senso comum e 

com o interesse público. Afirmou ainda que a norma deve ser colocada em prática 

mesmo que tenha estranhas ou absurdas consequências, a não ser que a corte 

encontre fortes evidências de que o Congresso realmente quis o contrário, ou seja, 

as Cortes somente devem aceitar um resultado absurdo se encontrarem forçosos 

indícios de que este resultado foi pretendido213.   
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Law’s empire, p. 20-3. O Endangered Species Act (Norma das Espécies Ameaçadas de Extinção)  
consta do Título 16 do Código de Leis dos Estados Unidos da América, § 1531 a 1599 (Selected 
Environmental Law Statues, p. 197-231). Para a íntegra da decisão da Suprema Corte, v. Tenesse 
Valley Authority v. Hill (Supreme Court of the United States, 1978 (437 U.S. 153, 98 S.Ct. 2279, 57 
L.Ed.2d 117). Para uma detalhada descrição de todo o caso, v., com grande proveito, PLATER, 
Zygmunt J.B. In the Wake of the snail darter. O autor conclui com a citação de excerto de matéria do 
New York Times: “Esse tipo de coisa ameaça mais do que peixes” (op. cit., p. 862). Ainda sobre o 
caso: “Como sendo o primeiro caso envolvendo o Endangered Species Act decidido pela Suprema 
Corte, TVA v. Hill é (e foi) visto como sendo sobre um conjunto de fatos piores que os autores 
ambientalistas poderiam ter esperado. A espécie em questão é um pequeno peixe de cor neutra cuja 
existência era completamente desconhecida antes de o projeto começar, e o projeto era uma represa 
quase concluída com esperados importantes benefícios econômicos e políticos. (...) Sob o ponto de 
vista pragmático, parecia claro que o caso deveria fracassar. Foi digno de nota, então, que a 
Suprema Corte tenha decidido da maneira como fez, aderindo fielmente ao rigor da lei e 
considerando os aspectos pragmáticos do caso como sendo irrelevantes. Imagine ao revés que a 
espécie em questão fosse uma carismática espécie da megafauna ou que o projeto fosse muito 
menor. Teria o resultado sido diferente. Tão controvertido?” (FARBER, Daniel et al. Cases and 
materials on Environmental Law, p. 207). A posição divergente de Justice Powell foi uma das que 
integrou a lista daquelas veementemente criticadas por Oliver Houck na abertura do livro de James 
May (Foreword: The missing Constitution, p. xxvi). Ver, ainda, sobre o caso, com grande proveito: 
MURCHINSON, Kenneth M. The snail darter case. DOREMUS, Holly. The story of TVA v. Hill: a 
narrow scape for a broad new law. Na doutrina brasileira, v. ANTUNES, Paulo de Bessa, para quem o 
tema encerra um caso de separação de Poderes e independência do Judiciário (Áreas protegidas e 
propriedade constitucional, p. 55). Contudo, o autor afirma que “importantes obras de Direito 
Ambiental não trazem mais o caso TVA v. Hill como material de estudo, por considerá-lo superado 
(op. cit., p. 54). Embora consideremos, com o autor, que hoje a Suprema Corte não decidiria daquela 
maneira, seja pelo perfil de seus membros, seja pela evolução da jurisprudência na material, o fato é 
que o precedente continua a ser invocado na maioria das obras de Direito Ambiental dos EUA, como, 
por exemplo, nas seguintes: FARBER, Daniel. FREEMAN, Jody. CARLSON, Ann. Cases and 
materials on Environmental Law, p. 192-207. WEINBERB, Philip. REILLY, Kevin A. Understanding 
Environmental Law, p. 379. NASH, Jonathan R. Environmental Law and Policy, p. 123-4. FERREY, 
Steven. Environmental Law, p. 542, 546, 547 e 549. 
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 Após a narrativa do caso, Dworkin procura demonstrar que a divergência 

entre os membros da Suprema Corte teria ocorrido somente no âmbito do Direito, 

não sobre os fatos históricos, nem sobre o espírito do legislador. Eis suas palavras: 

 

Se pegarmos o real sentido das opiniões destes dois justices 
veremos que eles não divergiram sobre qualquer tema ou fato 
histórico. Eles não divergiram sobre o estado de espírito dos 
congressistas que aprovaram o Endangered Species Act. Ambos os 
justices aceitaram que a maioria dos legisladores jamais considerou 
que a norma poderia ser usada para paralisar uma represa de alto 
custo quase concluída. Também não discordaram sobe a questão da 
fidelidade. Ambos concordaram que a Corte deve aplicar o direito. 
Eles divergiram sobre a questão do direito; eles divergiram sobre 
como os juízes devem decidir qual o direito que decorre de um texto 
particular expedido pelo Congresso quando os congressistas tinham 
os tipos de crenças e intenções que ambos os justices concordaram 
que eles tinham na ocasião214. 

 

 Ora, se a divergência é somente jurídica, ela não deveria existir, sugere 

Dworkin que pensemos. Como forma de explicar e fundamentar seu ponto de vista 

de que só haveria uma única resposta correta para os casos difíceis, Dworkin criou a 

figura de Hércules, “um jurista de habilidade sobre-humana, saber, paciência e 

discernimento”215, que seria um juiz em alguma corte americana.  Dworkin assim 

descreve como imagina deva ser a atuação desse supremo magistrado: 

 

Eu considero que ele aceita as principais regras constitutivas e 
regulatórias incontroversas que regem o direito na sua jurisdição. 
Assim, ele aceita que as normas possuem o poder geral de criar e 
extinguir direitos, e que os juízes possuem o dever geral de seguir 
decisões anteriores das suas cortes ou das cortes superiores, as 
quais racionalmente, como dizem os juristas, estendem-se ao caso 
em juízo216. 

 

 A virtual atuação de Hércules faz-se presente em praticamente toda a 

obra Law’s Empire.  É o que se dá também em relação ao referido Snail Darter 

Case, que Dworkin submete à apreciação de seu imaginário juiz217. A partir daí o 

mestre apresenta os dois possíveis pontos de vista pessoais de Hércules, para ao 
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 Law’s Empire, p. 23. 
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 Taking rights seriously, p. 105. 
216

Op. cit., p. 105-6. 
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 “Um dia o snail darter case chega à corte de Hércules. Ele deve decidir se o Endangered Species 
Act dá ao Secretário do Interior poder para paralisar um vasto, quase concluído projeto federal de 
energia para salvar um pequeno e ecologicamente desinteressante peixe, de modo que ele primeiro 
decide como ler uma norma cujo significado é incerto” (Law’s Empire, p. 313).  
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final demonstrar que qualquer deles deve ser adotado em detrimento da 

interpretação literal do que a norma quer dizer, o que é feito a partir da intenção do 

legislador218.  

 Dworkin começa por admitir que Hércules tem suas próprias concepções 

acerca de todos os temas que compõem a controvérsia (conservação em geral, 

poder público, desenvolvimento da área Appalachian, conservação das espécies) e 

que, à vista disso, seria melhor paralisar a represa, não porque ele esteja 

propriamente preocupado com o peixe ou mesmo com a conservação das espécies, 

mas porque, por razões estéticas, talvez seja melhor deixar a água seguir o seu 

curso do que represá-la219. O autor, então, pergunta:  

 

Este seu método lhe permitiria dizer que, uma vez que a comunidade 
será de fato melhor servida com a paralisação da represa, a norma 
deve ser lida como tendo concedido este poder ao Secretário? Esta 
decisão não faz da norma (ao menos na opinião dele) a melhor parte 
do que uma legislação poderia ser?220 

 

 A resposta sintetiza o seu pensamento sobre a ausência de 

discricionariedade judicial: 

 

Não. Pois Hércules não está tentando alcançar o que ele considera 
seja o melhor resultado, mas sim achar a melhor justificativa possível 
para o evento legislativo passado. Ele tenta mostrar um pedaço da 
história social – a estória de uma legislatura democraticamente eleita 
– elaborando um texto em particular em uma situação particular, da 
melhor maneira, e isso significa que sua responsabilidade deve 
justificar a estória como um todo, não apenas o seu final. Sua 
interpretação deve ser sensível, ou seja, não apenas as suas 
convicções sobre justiça e política conservacionista, apesar de tais 
temas terem importância, mas também para suas convicções sobre 
os ideais de integridade política e justeza e devido processo adjetivo 
uma vez que estes se aplicam especificamente à legislação numa 
democracia221. 
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 Law’s empire, p. 314 e ss. Sobre esta última, que Dworkin chama de “speaker’s meaning”, ele faz 
a seguinte advertência, ao abordar a dificuldade da aplicação da teoria: “Já é bastante difícil descobrir 
as intenções de nossos amigos e colegas e adversários e amores. Como pode ele esperar descobrir 
as intenções de estranhos no passado, que talvez até já estejam mortos? Como ele pode ter certeza 
de que haviam quaisquer intenções de ajudar a ser descobertas? (...); pode ser que muitos 
senadores e congressistas nunca tenham contemplado o problema do peixinho e represas quase 
finalizadas” (op. cit., p. 31).  
219

Op. cit., p. 337-8. Neste ponto, o autor faz sutil e ácida crítica, entre parênteses no texto: “Alguns 
daqueles que pressionaram o secretário a declarar o snail darter uma espécie ameaçada de extinção 
certamente tinha este motivo” (op. cit., p. 338). 
220

 Op. cit., p. 338. 
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Op. cit., p. 338. 
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 O outro ponto de vista possível é entender que nenhuma política de 

conservação exigiria paralisar uma represa quase concluída em uma situação como 

a tal.  Não haveria dificuldade em justificar isto tendo em vista a colisão com outro 

princípio, qual seja, a de que recursos públicos não devem ser desperdiçados222. 

Neste ponto, o tema da dimensão de peso, tão presente na obra precedente do 

autor (Taking rights seriously), volta à tona: 

 

Mas remanesce a questão se ele [Hércules] pode atribuir peso 
suficiente à política colidente, considerando as dimensões do texto 
da norma, para incluir aquela qualificação em sua justificativa geral; 
isto dependerá de quanto peso ele deve direcionar à política de 
preservação das espécies de modo a justificar a manutenção da 
norma (aquela interdependência entre política e peso explica muito 
do argumento na decisão da Suprema Corte no snail darter case)223. 

 

 Antes de concluir, Dworkin ainda faz menção a duas circunstâncias 

relevantes para o julgamento: a imparcialidade da decisão e o histórico legislativo 

(este último, diga-se de passagem, de grande relevância nos sistemas da common 

law)224. Em relação àquela, o autor afirma que, embora Hércules seja um devotado 

defensor da preservação das espécies e, portanto, considerasse que o mais justo 

era salvar o peixe, esta visão, por ser excêntrica e não se coadunar com o senso 

comum, não deveria ser adotada. Para ele, as convicções sobre imparcialidade 

colocam importantes obstáculos entre as próprias preferências de Hércules – 

mesmo que em consonância com a letra da lei – e o seu julgamento sobre qual a 

melhor interpretação, considerando todas as peculiaridades. E, como seu julgamento 

deve ser sensível à opinião pública, deve também ser sensível às convicções dos 

legisladores que as expressaram durante os debates225.  

 Nesta mesma linha, no que tange ao histórico legislativo, Dworkin afirma 

que não se pode “ignorar a opinião pública como tal revelada e expressa nas 

                                                           
222

Op. cit., p. 339. Aqui está situada a hipótese de colisão. Ressalte-se, apenas, que Dworkin se 
refere a política e não a princípio.  
223

Op. cit., p. 339-340. 
224

 Entre nós, Carlos Maximiliano, referindo-se ao assunto, ditava: “O transunto dos Debates 
[Parlamentares] norteia e desgarra. É por esse fato de poder causar o mal como o bem, induzir ora ao 
acerto, ora ao erro, ou, pelo menos, baralhar tudo, aumentar a confusão, que muitos autores repelem 
aquele elemento de Hermenêutica, in limine; acham não merecedor de confiança alguma. Não se 
deve ir tão longe. Basta que se coloquem os Debates em último lugar” (Hermenêutica e aplicação do 
Direito, p. 118-9). 
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 Law’s empire, p. 341. 
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declarações legislativas”226. Ao final, conclui que a decisão de Hércules só poderia 

ser a mesma constante dos votos vencidos proferidos no caso, a saber: 

 

Não é difícil, portanto, ver como Hércules irá decidir o snail darter 
case se ele compartilhar a substantiva opinião que pareceu 
dominante na Corte, de que o rumo mais sensato seria sacrificar o 
peixe do que a represa. Ele não possui qualquer razão de integridade 
textual argumentando contra aquela leitura, nem qualquer razão de 
justiça, porque nada sugere que o público iria ficar ultrajado ou 
ofendido por aquela decisão. Nada na história legislativa da norma 
em si, propriamente compreendida e constante dos arquivos da 
decisão pública, sugere o contrário, e as últimas decisões legislativas 
de igual característica justificam fortemente o próprio sentido da 
leitura que ele considera a melhor. Ele então segue os justices que 
ficaram vencidos no caso227.  

 

 Com todo o respeito, a máxima não pode ser aceita. Como é possível 

sustentar que só haveria uma resposta correta para solucionar o conflito se os 

próprios juízes da Suprema Corte divergiram, sendo que uns manifestaram-se em 

um sentido e os demais em outro? Apenas porque a divergência teria se dado no 

âmbito jurídico? Mas esta divergência não é legítima e poderia ensejar que a 

decisão fosse no sentido oposto ao que acabou acolhido pela maioria? Ainda assim, 

seria possível sustentar que só há uma resposta correta para uma hipótese de 

colisão (hard case) como a apresentada? E mais: por que a única resposta correta 

estaria justamente na posição da minoria e não o contrário?  

 Por mais que nos esforcemos, não conseguimos concordar com o 

raciocínio desenvolvido pelo autor no sentido de que os diferentes aspectos 

levantados no julgamento da causa conduziriam a uma única possível solução. Ao 

contrário, examinando-se todos esses mesmos aspectos, sob um outro ponto de 

vista que não o do juiz magistral criado por Dworkin, poder-se-ia chegar a conclusão 

diametralmente oposta, sem que, com isto, qualquer das duas decisões deixassem 

de ser absolutamente legítimas. 

 Assim, só nos resta concluir que a tese do mestre da Universidade de 

Nova York, embora muitíssimo bem estruturada, não resiste ao peso das críticas. 

Com efeito, embora fosse desejável que, para cada caso difícil, só houvesse uma 

única resposta correta a ser dada por juízes dotados de extrema capacidade 
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 Law’s empire, p. 342.  
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Op. cit., p. 347. Quanto às “últimas decisões legislativas de igual característica”, Dworkin quer se 
referir às iniciativas do Congresso de excluir a espécie do rol das ameaçadas de extinção. 
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intelectual e moral, o que traria segurança jurídica às partes envolvidas nos litígios e 

nos jurisdicionados em geral, o fato é que isto não ocorre, por variadas razões. O 

pensamento de Dworkin, neste particular, foi submetido a inúmeros contrapontos, 

alguns dos quais passamos a examinar. 

 Aharon Barak, ao tratar do tema, assevera, com a sutileza que lhe é 

peculiar: 

 

Mesmo o Professor Dworkin, proponente da teoria que de que só há 
uma resposta correta, meramente afirma que há boas e más 
decisões judiciais. Ele propôs uma teoria completa descrevendo 
como o Juiz Hércules deveria proferir as melhores decisões em 
“casos difíceis”. É Hércules o melhor modelo de como um juiz deve 
julgar? Qualquer que seja a resposta filosófica, a realidade é que a 
maioria dos juízes pensa, como eu faço, que em alguns casos eles 
de fato têm uma escolha. Este pensamento não é expressão de 
desilusão judicial ou grandeza, nem tampouco o resultado de 
imperialismo judicial. Ele reflete a incerteza inerente ao direito. A 
fonte desta incerteza é a incerteza da linguagem, as limitações do 
criador dos textos legais e a incerteza das regras interpretativas. É 
claro que o poder de escolha – discricionariedade judicial – nunca é 
absoluto. Ele está sempre sujeito a limitações procedimentais (como 
imparcialidade) e limitações substantivas (como razoabilidade, 
coerência, consistência e racionalidade). Mas o que o juiz deve fazer 
quando as escalas estão balanceadas? Nestes casos, não são as 
suas decisões que legitimam as suas determinações, mas mais que 
isso, suas decisões são baseadas em uma legitimidade que precede 
as determinações. A sua discricionariedade judicial é uma expressão 
desta legitimidade. Como, então, deve a discricionariedade judicial 
ser exercida? Quando o exercer a discricionariedade judicial melhora 
o papel do juiz, e quando isto foge do caminho adequado? Qual o 
caminho adequado? 
Eu rejeito o argumento de que o juiz meramente estabelece a lei e 
não a cria. Isto é uma ficção, chega a ser uma visão infantil228.  

 

 Aliás, como bem avalia Pulido, “a resposta correta é que não existe 

resposta correta”229. 

 No Brasil, Luís Roberto Barroso, embora não se referindo diretamente à 

teoria em si, mas tratando da objetividade e da neutralidade das decisões judiciais, 

chega a semelhante conclusão, a saber: 
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 The judge in a democracy, p. xiii. 
229

 The rationality of balancing, apud SUSJNAR, Davor. Proportionality, fundamental rights, and 
balance of powers, p. 76. Ou, como diria Aulis Aarnio, “que acontece se há dois juízes Hércules? (...) 
Dois ou mais Hércules podem chegar a várias respostas não equivalentes, mas igualmente bem 
fundamentadas” (apud BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Juízo de ponderação na jurisdição 
constitucional, p. 155). 
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O grande problema da pretensão de objetividade e neutralidade 
plenas das decisões judiciais é, precisamente, que ela não passa de 
uma pretensão, incapaz de submeter a totalidade dos casos. Pior: 
ela fraqueja exatamente nas situações em que, pelo teor político ou 
pela multiplicidade de alternativas, não há um único resultado 
possível. Ao menos nos casos difíceis, a ideia de princípios neutros 
será inócua, pela necessidade de se pesarem valores contrapostos e 
avaliá-los relativamente aos diferentes fatores presentes no caso 
concreto. A ideia de princípios neutros não contém qualquer 
sinalização útil acerca de qual seja o conteúdo que esses princípios 
devem ter. Trata-se de mera forma, sem substância230.  

  

 Paulo Gustavo Gonet Branco, que faz um profundo apanhado das críticas 

à tese em apreço, aduz que “a teoria ainda deixa o leitor ao desabrigo de critério 

material que chegue à única resposta correta e que apure se ela foi alcançada 

efetivamente”231. 

 Mas talvez tenha sido Eros Grau o autor brasileiro a refutar com mais 

veemência a tese de Dworkin.  É o que se depreende da seguinte passagem de sua 

obra: 

 

Não há uma única interpretação correta (exata) da Sexta Sinfonia de 
Beethoven: a Pastoral regida por Toscanini, com a Sinfônica de 
Milão, é diferente da Pastoral regida por von Karajan, com a 
Filarmônica de Berlin. Não obstante uma seja mais romântica, mais 
derramada, a outra mais longilínea, as duas são autênticas – e 
corretas.  
Nego peremptoriamente a existência de uma única resposta correta 
(verdadeira, portanto) para o caso jurídico – ainda que o intérprete 
esteja, através dos princípios, vinculado pelo sistema jurídico. Nem 
mesmo o juiz Hércules [Dworkin] estará em condições de encontrar 
para cada caso uma resposta verdadeira, pois aquela que seria a 
única resposta correta simplesmente não existe232.  

 

 Em suma, com todas as vênias ao grande filósofo e constitucionalista 

americano, não há uma única resposta correta para a solução de casos difíceis.  

Especialmente (embora não só) em matéria ambiental, em que a colisão se revela 

bastante nítida.  Como se verá no próximo capítulo, há, para situações fáticas 

praticamente idênticas trazidas a julgamento, decisões em sentidos diametralmente 

opostos, ora fazendo prevalecer a proteção ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, ora afastando-o no caso concreto.  
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Interpretação e aplicação da Constituição, p. 290-1. 
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Juízo de ponderação na jurisdição constitucional, p. 154. 
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Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito, p. 39. 
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 A propósito, vale chamar a atenção para o fato de que o próprio Dworkin, 

ao narrar o caso acima trazido à colação, não consegue esconder a sua preferência 

pelo princípio colidente com o da proteção ambiental233.  Logo, mesmo ele não se 

revela isento de suas concepções, e, se fosse chamado a decidir o caso, como 

Hércules, é possível que, como qualquer juiz, exercesse a sua opção de maneira 

discricionária, levando em conta a sua formação, sua ideologia, seus valores, etc.  

Tudo isto conforme demonstraremos mais adiante. 

 Além disso, é de se denotar que Dworkin, em mais de uma passagem de 

sua obra anterior, reconhece a dificuldade de se solucionarem os casos difíceis, 

sobre os quais sempre pairam muitas controvérsias234. Logo, pode-se perfeitamente 

concluir que, ao contrário do que afirma o autor, possa sim haver mais de uma 

resposta correta para solucionar os casos de colisão entre princípios. 

 

4 Inexistência de direito fundamental absoluto 

 

 Antes de prosseguir, é fundamental demonstrar que, por mais relevante 

que seja o direito fundamental protegido, tanto que erigido a nível constitucional, ele 

não está infenso a eventualmente ser superado por outro direito que se situa na 

mesma posição hierárquica, em um determinado caso concreto de colisão. É que, ao 

contrário do que pode parecer – especialmente para aqueles que representam 

determinado segmento –, não há direitos absolutos, sendo que os interesses 

defendidos por um grupo, por mais legítimos que sejam, nem sempre irão prevalecer 
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 É o que se pode concluir pelas duas menções feitas pelo autor, no relato dos fatos, tanto ao “peixe 
de três polegadas de nenhum particular interesse biológico ou importância geral ecológica” (ao depois 
referido como “ecologicamente desinteressante peixe”), quanto ao “vasto, quase concluído, projeto 
federal de energia”, que “custou mais de 100 milhões de dólares” (Law’s empire, p. 21, e 313, 
respectivamente). Mais adiante, ao tecer considerações sobre o fato de que o Endangered Species 
Act não é propriamente obscuro (fundamento utilizado para justificar o debate), o mestre não se 
contém ao afirmar: “Nossas dúvidas sobre se a norma deu ao secretario poder para paralisar projetos 
já iniciados não podem estar situadas na ambiguidade ou vagueza ou abstração de alguma frase ou 
palavra. Ninguém clamaria que não está claro se a norma aplica-se efetivamente a represas, apesar 
de represas não estarem explicitamente mencionadas. Novamente nós achamos que a norma não é 
clara sobre projetos já iniciados porque para muita gente soa como estúpido que tanto dinheiro seja 
gasto para salvar uma espécie sem apelo e cientificamente desimportante” (op. cit., p. 352). 
234

 “Não faz parte da minha teoria, por exemplo, afirmar que exista algum procedimento mecânico 
para demonstrar quais os direitos políticos, sejam históricos sejam jurídicos, que um indivíduo em 
particular possui. Ao contrário, os ensaios enfatizam que existem casos difíceis, tanto na política 
quanto no direito, em que juristas razoáveis irão divergir sobe os direitos, e nenhum deles terá 
qualquer argumento disponível para convencer o outro” (Taking rights seriously, p. xiv). “Este [o peso 
dado aos princípios] não pode ser, é claro, uma mensuração exata, e o julgamento de que um 
princípio ou uma política em particular é mais importante que outro será geralmente controvertido” 
(op. cit., p. 26). 
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sobre outro(s) interesse(s), estes que, por sua vez, também poderão ser mitigados 

em determinadas situações. 

 Ao cuidar do tema, Alexy bem assinala, com base em julgado do Tribunal 

Constitucional alemão, que “essa relação de tensão não pode ser solucionada com 

base em uma precedência absoluta de um desses deveres, ou seja, nenhum desses 

deveres goza, ‘por si só, de prioridade’”235. 

 Até mesmo o princípio da dignidade da pessoa humana –, que, segundo 

norma expressa da Constituição Federal alemã, é inviolável – “é sopesado diante de 

outros princípios”236.  E embora reconheça que em regra ele prevalece, o autor 

recusa-se a atribuir-lhe um caráter absoluto, consoante se observa do seguinte: 

 

O princípio da dignidade humana pode ser realizado em diferentes 
medidas. O fato de que, dadas certas condições, ele prevalecerá 
com maior grau de certeza sobre outros princípios não fundamenta 
uma natureza absoluta desse princípio, significando apenas que, sob 
determinadas condições, não há razões jurídico-constitucionais 
praticamente inafastáveis para uma relação de precedência em favor 
da dignidade humana. Mas essa tese sobre a existência de uma 
posição nuclear também vale para outras normas de direitos 
fundamentais. Ela não afeta sua natureza de princípio. Por isso, é 
possível dizer que a norma da dignidade humana não é um princípio 
absoluto237.  
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Teoria dos direitos fundamentais, p. 95. E, de modo ainda mais taxativo: “Se existem princípios 
absolutos, então, a definição de princípios deve ser modificada, pois se um princípio tem precedência 
em relação a todos os outros em casos de colisão, até mesmo em relação ao princípio que 
estabelece que as regras devem ser seguidas, nesse caso, isso significa que sua realização não 
conhece nenhum limite jurídico, apenas limites fáticos. Diante disso, o teorema da colisão não seria 
aplicável” (Teoria dos direitos fundamentais, p. 111). Aparentemente em sentido contrário, Paulo 
Gustavo Gonet Branco, com base na lição de Bernal Pulido, acentua que “certas normas e princípios 
constitucionais possuem prima facie maior peso, dado o seu significado material” (Juízo de 
ponderação na jurisdição constitucional, p. 176). 
236

Teoria dos direitos fundamentais, p. 113. O autor se refere, no ponto, à decisão sobre prisão 
perpétua, em que o princípio da proteção da comunidade estatal prevaleceu sobre o da dignidade da 
pessoa humana. Em sentido contrário, v. GEWIRTH, Alex. Are there any absolute rights?Embora 
reconheça que “é uma opinião amplamente aceita que não há direitos absolutos” (op. cit., p. 91) e 
que “um direito é absoluto quando não pode ser superado em qualquer circunstância, de modo que 
não possa jamais ser justificadamente infringido e deve ser realizado sem quaisquer exceções” (op. 
cit., p. 92), o autor, utilizando-se de exemplo bastante extremo (um filho obrigado por um grupo 
extremista a torturar a mãe até a morte publicamente, sob pena de se utilizar armas nucleares contra 
uma determinada cidade), propugna pela tese oposta, segundo a qual, no caso, “o direito da mãe de 
não ser torturada até a morte por seu próprio filho está além de qualquer concessão  É absoluto” (op. 
cit., p. 99). 
237

Teoria dos direitos fundamentais, p. 114. 
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 O mesmo se diga de quaisquer outros direitos fundamentais.  Ou seja, 

nenhum deles é absoluto, podendo sempre ceder, no caso concreto, a outro de 

idêntica hierarquia238.  

 Trazendo-se este pensamento para o direito fundamental ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, pode-se afirmar sem qualquer receio que ele, 

embora encontre guarida constitucional, não prevalece em tese sobre qualquer outro 

princípio insculpido na Constituição.  A colisão entre eles, toda vez que ocorrer, 

deverá ser resolvida no caso concreto, à luz da proporcionalidade, que será 

examinada adiante. Esta é a lição de Canotilho: 

 

Todavia, este esquema metódico assente na dicotomia direitos 
superiores/direitos inferiores está hoje decididamente em crise, 
sobretudo quando aplicado em termos abstractos e apriorísticos. A 
doutrina e a jurisprudência preferem métodos de balanceamento de 
direitos e interesse (ad hoc balancing, na doutrina e jurisprudência 
norte-americanas). Com efeito, a priori e em abstracto, é 
juridicamente incorrecto dizer que o direito ao ambiente <<pesa>>, 
<<vale mais>> ou é <<mais forte>> do que o direito de propriedade 
ou o direito de iniciativa económica privada239.  

 

 Neste mesmo sentido é o entendimento de Patryck de Araújo Ayala:  

 

Em atenção ao princípio da proporcionalidade, a simples natureza da 
atividade – de elevado potencial de periculosidade – não pode ser 
considerada critério razoável para um tratamento excessivo. 
A proteção do meio ambiente não é, na relação de ponderação, 
hierarquizada em relação de precedência absoluta e exclusão prima 
facie, de pretensões e interesses de quaisquer naturezas240.  
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 “Por força do princípio da unidade da Constituição, o intérprete não pode simplesmente optar por 
uma norma e desprezar outra em tese também aplicável, como se houvesse hierarquia entre elas. 
Como consequência, a interpretação constitucional viu-se na contingência de desenvolver técnicas 
capazes de lidar com o fato de que a Constituição é um documento dialético – que tutela valores e 
interesses potencialmente conflitantes – e que os princípios nela consagrados frequentemente entram 
em rota de colisão” (BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição, p. 359). Em 
outra passagem, o autor afirma não haver “superioridade formal de nenhum dos princípios em tensão” 
(op. cit., p. 332). No mesmo sentido: BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, racionalidade e 
atividade jurisdicional, p. 32, e FREITAS, Juarez. A interpretação sistemática do direito, p. 130. 
Humberto Ávila, embora reconheça, com base na doutrina alemã, que “a questão de saber se há 
prevalência ou hierarquia abstrata entre normas jurídicas é altamente conturbada”, afirma, de maneira 
enfática que “uma relação definitiva de prevalência entre normas jurídicas constitucionais – como será 
demonstrado – é insustentável” (Teoria dos princípios, p. 125). 
239

Proteção do ambiente e direito de propriedade, p. 90. 
240

 O Direito Ambiental na sociedade de risco, p. 91. Contra: “Torna imperioso salvar a biodiversidade 
em detrimento do crescimento do setor sucroalcooleiro. Ou de vedar a construção em áreas de 
proteção de mananciais, para que não falte água a toda uma geração. Ou de tantos outros exemplos 
diuturnamente submetidos à apreciação do juiz brasileiro” (NALINI, José Renato. O juiz e a 
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 Em outra passagem do mesmo trabalho, o posicionamento em tela é 

reafirmado: 

 

Mas deve ser observado que a proteção dos direitos das futuras 
gerações, como topos a ser utilizado na metódica de resolução dos 
conflitos, não impõe uma obrigação de abstenção absoluta e de 
intervenção zero sobre o ambiente, diante de uma pretensa 
superioridade hierárquica nos interesses a serem protegidos.  
Não é qualquer espécie de intervenção no ambiente que possui o 
poder de lesar efetivamente os interesses e pretensões das futuras 
gerações. Como observado, quando se analisou o princípio da 
precaução, apenas lesões com contornos de gravidade e seriedade 
autorizam um juízo de contenção das atividades e de abstenção, em 
nome da proteção daqueles interesses temporalmente projetados. 
O juízo de avaliação sobre a extensão e a seriedade do perigo da 
intervenção conduz à moderna concepção de Direito do Ambiente, 
fundada nos limites de tolerabilidade241.   

 

 O autor está completamente correto em suas conclusões acerca do 

assunto, ao defender a ausência de qualquer espécie de prevalência hierárquica 

entre os direitos em colisão. Neste sentido também é a lição de Paulo de Bessa 

Antunes: 

 

A Constituição deve ser interpretada como um todo, buscando-se a 
compatibilização de suas diferentes normas, pois não existem 
normas que sejam ‘mais’ constitucionais que outras. Os princípios e 
os objetivos constitucionais são os elementos que serviram de 
diretriz para a aplicação das demais disposições constitucionais. Em 
nossa Lei Fundamental estão expressamente contemplados os 
princípios da dignidade da pessoa humana e do desenvolvimento. O 
art. 225 nada mais é do que uma emanação daquilo que está 
disposto nos arts. 1º e 3º; essa afirmação, na verdade, vale para 
todos os demais artigos da Constituição Federal242. 

                                                                                                                                                                                     

Constituição ecológica, p. 65). Se assim o é, todos os casos de colisão deveriam ser resolvidos com a 
prevalência do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
241

 O Direito Ambiental na sociedade de risco, p. 236-7. Também assim: SANTIAGO, Alex Fernandes. 
O direito à moradia e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado – Ocupação de áreas 
protegidas: conflito entre direitos fundamentais?, p. 116. Inobstante, o autor acaba por concluir que, 
se é que há colisão nas hipóteses de que trata o título, “a prevalência da proteção ao meio ambiente 
satisfaz esse princípio integralmente, enquanto o direito à moradia continua com possibilidade de 
concretização, enquanto a solução inversa sacrifica integralmente o primeiro, e não soluciona o 
segundo” (op. cit., p. 119). Conquanto a assertiva seja sedutora, ela peca por ser genérica e não 
permitir que as peculiaridades do caso concreto levem a que a decisão possa ser diferente da que o 
autor deseja que seja. Neste mesmo sentido do que estamos sustentando, v. RAUPP, Daniel. 
Moradia versus meio ambiente: colisão de direitos fundamentais, p. 554-7.   
242

 Impactos ambientais e controle da poluição – Uma outra visão ou defesa de uma agressão injusta, 
p. 179. Em sentido contrário: “Em termos de meio ambiente, a Constituição é muito explícita. Muito 
precisa ao convertê-lo no primeiro direito intergeracional expresso. A partir dela é que se deverão 
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 Não é outro o entendimento de Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida: 

 

Não se trata, pura e simplesmente, de adotar, aprioristicamente, uma 
visão pró-biocentrismo ou antropocentrismo, pró-preservacionismo 
ou conservacionismo, pró-nacionalismo ou internacionalismo, em 
relação aos temas ambientais. Exigem-se do magistrado a prudência 
e a cautela necessárias para decidir, diante do caso específico 
apreciado, informado por critérios técnicos repassados pelas perícias 
e estudos ambientais, qual dessas visões deve ser prestigiada, ou se 
comportam análise de forma integrada. 
E essas diversificadas visões devem ser adaptadas, ademais, à 
realidade brasileira, aos fundamentos e objetivos da República 
Federativa do Brasil estampados nos arts. 1º e 3º da CF, que tem 
como um de seus pilares básicos a dignidade da pessoa humana; 
que reconhece que somos um país em desenvolvimento, federativo, 
com contrastes regionais, gritantes diferenças culturais e sociais – 
características que muitas vezes nos distanciam das potências 
mundiais e de seus interesses e posicionamentos em matéria de 
proteção ambiental243. 

 

 Sendo assim, não é possível considerar que o direito fundamental ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado estaria acima de qualquer outro e, deste 

modo, deveria prevalecer sempre, não importando se o direito colidente é também 

resguardado pela Constituição, nem tampouco as nuances do caso concreto244.  

                                                                                                                                                                                     

editar as soluções judiciais para as questões ambientais. Com a invocação ao texto constitucional, 
não se estará a implementar o temido direito alternativo; estar-se-á a atender à mais pura ortodoxia 
do sistema e, se o julgador souber fundamentar adequadamente sua decisão, construirá uma 
doutrina de efetiva proteção ecológica” (O juiz e a Constituição ecológica, p. 64). 
243

 A efetividade da proteção do meio ambiente e a participação do Judiciário, p. 435-7. Em sentido 
análogo, comentando a decisão do STF acerca da farra do boi, Carolina Medeiros Bahia afirma, com 
absoluto acerto: “O problema oferecido por esta escolha [hierarquia entre dois valores] é que este tipo 
de esquema metódico que se baseia na distinção entre direitos hierarquicamente superiores e 
inferiores passa contemporaneamente por um forte questionamento. Diante desta crise de método, a 
doutrina e a jurisprudência têm optado por modelos que privilegiam a ponderação de direitos, partindo 
da concepção de que, a priori, nenhum direito fundamental vale mais do que o outro” (O caso da farra 
do boi no Estado de Santa Catarina, p. 421).  Também assim: “De acordo com a teoria dos princípios, 
nenhuma norma tem precedência absoluta sobre outra. Enquanto num caso concreto o direito 
fundamental ao meio ambiente equilibrado deve prevalecer, em outra situação terá que ceder em 
favor do direito fundamental à moradia. Com efeito, nesse tipo de conflito, a solução passa 
necessariamente pela ponderação de valores, sem a qual há a possibilidade de surgirem situações 
de flagrante injustiça, totalmente incompatíveis com as ideias de razoabilidade e de primazia da 
dignidade humana, que devem orientar a interpretação do sistema constitucional” (RAUPP, Daniel. 
Moradia versus meio ambiente: colisão de direitos fundamentais, p. 558). 
244

 “Deve-se observar que, mesmo reconhecendo que a busca pela preservação do meio ambiente 
insere-se entre os deveres do Estado, não se pode conceber que o conceito de desenvolvimento 
pressuponha a defesa incondicional do meio ambiente. É que o imperativo do desenvolvimento 
nacional (art. 3

o
, II, da CR/88) pressupõe a livre iniciativa, que é restringida por meio de instrumentos 

que visam à preservação do meio ambiente” (MAGALHÃES, Gustavo Alexandre. VASCONCELOS, 
Luís André de Araújo. O licenciamento ambiental à luz do princípio da proporcionalidade, p. 253). 
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 Ora, por mais ambientalista que alguém seja e deseje ver a proteção 

ambiental eficazmente implementada, é impossível pretender uma prevalência 

absoluta, indistinta e abstrata do direito fundamental em tela sobre qualquer outro, 

sob pena de se ter de rever a própria definição de princípios, como bem assinalou 

Alexy na passagem acima transcrita.  

 O mesmo se diga da hipótese inversa, ou seja, a proteção ambiental, 

constitucionalmente prevista, não está abaixo de qualquer outro direito fundamental, 

seja ele qual for245.  

 Com efeito, não há direito fundamental absoluto, de modo que, nos casos 

de colisão, deve-se buscar alternativas para solucionar o impasse.  São elas a 

tentativa de harmonização, quando possível, ou, caso contrário, a ponderação, 

através do teste da proporcionalidade. É sobre estes dois temas que se trata a 

seguir. 

 

5 Tentativa de harmonização (concordância prática) 

 

 Quando se está diante de direitos fundamentais em conflito, o ideal é que 

se busque harmonizá-los, de modo a que ambos possam prevalecer, não sendo 

necessário afastar a incidência de qualquer deles no caso concreto. 

 Curiosamente, não se encontram, na doutrina em geral, muitas 

referências explícitas ao tema. A maioria dos autores pesquisados e mencionados 

nos tópicos anteriores examina a questão envolvendo a colisão de princípios 

fundamentais quase que exclusivamente sob a ótica da superação de um pelo outro.  

É quase que uma lógica do tudo ou nada, aplicada agora aos princípios. 

 É bem verdade que, em alguma medida, o teste da necessidade, que 

integra a proporcionalidade em sentido estrito, de que se irá tratar no próximo tópico, 

pode ser encarada como sendo uma forma de harmonização, na medida em que 

impede o sacrifício do direito colidente, através da adoção de uma medida 

alternativa.  
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 Neste sentido: “Os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência não mais são princípios 
hierarquicamente superiores (como eram no Estado liberal) aos demais, podendo ser restringidos 
para que tais liberdades sejam exercidas em conformidade com o interesse social. (...) A 
Constituição, ao contemplar no mesmo plano os princípios da livre concorrência e o da defesa do 
meio ambiente, não admite que este último seja colocado de lado com privilégio do primeiro” (MUKAI, 
Toshio. Direito Ambiental sistematizado, p. 31 e 34). 
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 De todo modo, o fato é que o assunto é realmente pouco tratado pela 

doutrina especializada. Exceções dignas de nota são, no direito estrangeiro, José 

Joaquim Gomes Canotilho; no direito pátrio, Luís Roberto Barroso, Humberto Ávila e 

Alexandre de Morais, e na doutrina ambiental, Toshio Mukai, Fernanda Cavedon e 

Consuelo Yoshida. 

 O jurista português, mesmo sem aprofundar muito a discussão, lança as 

bases para a forma como, segundo consideramos, devem ser solucionados os casos 

de colisão de direitos fundamentais, precisamente quando o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado seja um dos princípios colidentes.  Canotilho afirma que 

“os conflitos de direitos (ou de bens e direitos) devem solucionar-se tendo em conta 

vários tópicos e vários exemplos”, estes que, segundo ele,  

 

apontam para a necessidade de as regras do direito constitucional de 
conflitos deverem construir-se com base na harmonização de 
direitos, e, no caso de isso ser necessário, na prevalência (ou 
relação de prevalência) de um direito ou bem em relação a outro. 
Todavia, uma eventual relação de prevalência só em face das 
circunstâncias concretas e depois de um juízo de ponderação se 
poderá determinar, pois só nestas condições é legítimo dizer que um 
direito tem mais peso do que outro, ou seja, um direito prefere outro 
em face das circunstâncias do caso246. 

 

 Embora apresentada de maneira sutil, a máxima é clara: havendo colisão, 

primeiro deve se tentar harmonizar os direitos conflituosos, e somente não sendo 

isso possível é que se parte para a prevalência de um sobre o outro, mediante 

ponderação. 

 Na mesma toada, Luís Roberto Barroso, ao tratar do princípio da unidade 

da Constituição, assinala: 

 

Na colisão de normas constitucionais, especialmente de princípios – 
mas também, eventualmente, entre princípios e regras e entre regras 
e regras – emprega-se a técnica da ponderação. Por força do 
princípio da unidade, inexiste hierarquia entre normas da 
Constituição, cabendo ao intérprete a busca da harmonização 
possível, in concreto, entre os comandos que tutelam valores ou 
interesses que se contraponham. Conceitos como os de ponderação 
e concordância prática são instrumentos de preservação do princípio 
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 Direito Constitucional e teoria da Constituição, p. 1274. 
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da unidade, também conhecido como princípio da unidade 
hierárquico-normativa da Constituição247. 

 

 Já Humberto Ávila, também sob a rubrica “concordância prática”, assim se 

pronuncia: 

 

Nesse contexto, também aparece a concordância prática como a 
finalidade que deve direcionar a ponderação: o dever de realização 
máxima de valores que se imbricam. Esse postulado surge da 
coexistência de valores que apontam total ou parcialmente para 
sentidos contrários. Daí se falar em dever de harmonizar os valores 
de modo que eles sejam protegidos ao máximo. Como existe uma 
relação de tensão entre os princípios e as regras constitucionais, 
especialmente entre aqueles que protegem os cidadãos e aqueles 
que atribuem poderes ao Estado, deve ser buscado um equilíbrio 
entre eles248. 

  

 Em outras palavras: “o intérprete deve escolher a solução que produz o 

melhor equilíbrio, impondo a menor quantidade de restrição à maior parte de 

elementos normativos em discussão”249.  

 Por fim, Alexandre de Morais: 

 

Os direitos e garantias fundamentais consagrados pela Constituição 
Federal, portanto, não são ilimitados, uma vez que encontram seus 
limites nos demais direitos igualmente consagrados pela Carta 
Magna (Princípio da relatividade ou convivência das liberdades 
publicas). 
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 Interpretação e aplicação da Constituição, p. 374.  Também assim: “O princípio da unidade da 
Constituição significa evitar contradições (antinomias, antagonismos) entre suas normas. Neste 
sentido, deve o intérprete buscar a harmonização de suas normas” (BARACHO JÚNIOR, José Alfredo 
de Oliveira. A proteção do meio ambiente na Constituição da República, p. 60-1).  No mesmo sentido: 
“Por sua vez, tendo em vista a inexistência de hierarquia, o princípio da concordância prática busca 
encontrar uma solução compromissória entre dispositivos constitucionais que, em face de uma 
situação concreta, encontram-se contrapostos” (BORNHOLDT, Rodrigo Meyer. Métodos para a 
resolução do conflito entre os direitos fundamentais, p. 178). 
248

 Teoria dos princípios, p. 145. Para José Alfredo de Oliveira Baracho Júnior, “o princípio da 
concordância prática ou da harmonização impõe a coordenação e a combinação dos bens jurídicos 
em conflito ou em concorrência de forma a evitar o sacrifício total de uns em relação aos outros” (A 
proteção do meio ambiente na Constituição da República, p. 61). Em consonância com este ponto de 
vista: “Não quero perder a oportunidade de dizer que essa noção [de desenvolvimento sustentável] 
vem se desenvolvendo, vem se densificando tanto, que hoje já é possível afirmar, com foros de 
cientificidade constitucional, que o conceito de desenvolvimento em nenhum momento pode se 
antagonizar com o de meio ambiente. Isso é um falso problema. O certo é: não há desenvolvimento 
sem meio ambiente sustentado. De maneira que o meio ambiente se tornou hoje, por evolução 
conceitual perfeitamente compreensível, fundamentada, um elemento conceitual do próprio 
desenvolvimento” (voto do Min. Carlos Britto, do STF, no julgamento do AgRg na Suspensão de 
Tutela Antecipada 171-2/PR, in DJ de 12/12/07). 
249

 BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional, p. 136. 
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Desta forma, quando houver conflito entre dois ou mais direitos ou 
garantias fundamentais, o intérprete deve utilizar-se do princípio da 
concordância prática ou da harmonização de forma a coordenar e 
combinar os bens jurídicos em conflito, evitando o sacrifício total de 
uns em relação aos outros, realizando uma redução proporcional do 
âmbito de alcance de cada qual (contradição dos princípios), sempre 
em busca do verdadeiro significado da norma e da harmonia do texto 
constitucional com sua finalidade precípua250. 

 

 Em se tratando do conflito entre direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e outros direitos fundamentais, parece-nos que a aplicação máxima da 

busca pela harmonização deva ser buscada a todo custo.  Até em função do que 

estabelecem o art. 170, II, III e VI, da Constituição Federal e o art. 2o da LPNMA251. 

 A propósito, cuidando do tema justamente sob esta ótica, Toshio Mukai 

assinala, com precisão: 

 

Enfim, há que se compatibilizar todos os princípios elencados pelo 
art. 170, posto que resulta dessa compatibilização, exatamente, o 
cumprimento do princípio maior que a Constituição brasileira de 1988 
contempla: o da democracia econômica e social. 
Nesta compatibilização, tendo em vista sempre o princípio da 
proporcionalidade dos meios aos fins, há que estar presente a 
obrigação de ponderação dos “interesses contrapostos”. 
Como se verifica, dado que os princípios da Ordem Econômica estão 
no mesmo pé de igualdade, nomeadamente os da garantia da 
propriedade privada (com sua função social), o da livre concorrência 
e o da defesa do meio ambiente, o problema que agora se coloca é o 
da compatibilização entre eles, para que todos sejam observados252. 

 

 Na mesma linha, embora de maneira ainda mais enfática, examinando o 

tema inclusive à luz de uma hipótese concreta, Fernanda de Salles Cavedon 

assinala: 

 

Assim, a decisão que privilegie totalmente o Direito de Propriedade, 
anulando do direito da Sociedade de ver mantida a integridade das 
Áreas de Preservação Permanente; ou que privilegie o Direito ao 
Meio Ambiente, anulando completamente o Direito de Propriedade, 
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 Direito Constitucional, p. 61. 
251

 Iniciativa digna de nota em relação ao tema é o disposto no art. 3º, II, da LC n. 140/11, que 
estabelece, entre os objetivos fundamentais dos entes federados no exercício da competência 
administrativa comum, o de “garantir o desenvolvimento socioeconômico com a proteção do meio 
ambiente, observando a dignidade da pessoa humana, a erradicação da pobreza e a redução das 
desigualdades sociais e regionais”. 
252

Direito Ambiental sistematizado, p. 33. E, logo adiante: “Há que se compatibilizar, sempre e a todo 
custo, os dois princípios. E, em caso de conflito real, há que se efetuar uma ponderação de 
interesses, para que não haja o sacrifício total de um ou de outro” (op. cit., p. 34). 
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podem ser consideradas decisões arbitrárias, por ferirem o núcleo 
essencial de tais direitos. São decisões que se mantêm nos 
extremos, não alcançando o meio-termo que caracteriza a decisão 
justa253.  

 

 No mesmo norte, Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida postula: 

 

Merecem apreço hodiernamente os critérios hermenêuticos 
integrativos, que prestigiam a aplicação dos princípios da 
proporcionalidade e da razoabilidade em face do caso concreto, para 
a implementação harmoniosa, tanto quanto possível, do universo 
diversificado de valores, princípios e direitos fundamentais 
assegurados pela Constituição brasileiro254. 

 

 De fato, pela própria natureza do direito fundamental em tela, que 

pertence inclusive às futuras gerações, deve se tentar sempre harmonizá-lo com o 

direito com o qual colide, antes de se partir para a ponderação, que irá resultar no 

afastamento de um dos direitos e na prevalência do outro. 

 E assim deve ser não apenas porque a questão ambiental é de extrema 

relevância para as presentes e futuras gerações, mas também porque é da própria 

índole do Direito Ambiental a composição.  Pode-se dizer que, se de um lado o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é extremamente conflituoso, de 

outro ele também é bastante flexível, admitindo concessões que permitam que de 

algum modo se faça prevalecer o interesse a que visa a tutelar255. 

 Isto se dá mesmo na esfera extrajudicial. Tome-se como exemplo o 

processo de licenciamento ambiental, em que a adoção de medidas mitigatórias e/ou 

compensatórias do impacto causado ao meio ambiente pela atividade pretendida 

representam exatamente a harmonização dos interesses em conflito. O mesmo se 

diga do chamado termo de compromisso de ajustamento de conduta, cuja utilização, 

não raro, dá-se no sentido de viabilizar simultaneamente o exercício de uma 

atividade com a melhor proteção possível ao meio ambiente. 
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Função social e ambiental da propriedade, p. 155.  
254

Ato jurídico perfeito, direito adquirido, coisa julgada e meio ambiente, p. 147. 
255

 Neste mesmo sentido: “Os modernos sistemas constitucionais devem procurar substituir 
progressivamente, no enfrentamento das situações de colisão, soluções decisórias fundadas na 
autoridade por soluções de negociação, em que se destaca a utilização do juízo de 
proporcionalidade, que passa a atuar não no sentido de determinar impositivamente o exato conteúdo 
dos valores em conflito, mas, ao revés, procurando constituí-lo experimentalmente (a partir da 
experiência), otimizando-o, integralizando-o” (LEITE, José Rubens Morato. AYALA, Patrick de Araújo. 
O Direito Ambiental na sociedade de risco, p. 253). 
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 Se é assim na esfera extrajudicial, não há qualquer razão plausível para 

que não o seja no âmbito do Poder Judiciário.  De fato, muito melhor do que o 

simples afastamento de um dos direitos colidentes (que pode ser o ambiental) é a 

composição de ambos, ainda que, para tanto, sejam necessárias concessões 

recíprocas.  E isto pode perfeitamente ser adotado pelo julgador, no caso concreto, 

aplicando a máxima da proporcionalidade (=razoabilidade), de que se irá tratar mais 

adiante.  

 A propósito, não é de se olvidar que o art. 84 da Lei n. 8.078/90 prevê 

expressamente a possibilidade de que sejam adotadas “providências que 

assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento da obrigação”, o 

que, muitas vezes, pode representar justamente a harmonização dos direitos em 

conflito, sem que qualquer deles tenha que necessariamente ser completamente 

afastado no caso concreto256. Tomem-se como exemplos casos julgados pelo STJ 

envolvendo as edificações situadas ao lado da represa Billings.  A toda evidência, 

houve, ali, uma colisão de princípios fundamentais, uma vez que a construção de 

centenas de casas ao longo do principal reservatório de abastecimento de água da 

cidade de São Paulo representa uma ofensa ao direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado.  De outro lado, os milhares de pessoas que – não se 

discute aqui o motivo – passaram a residir no local têm direito a uma existência 

digna e a moradia. 

 Pois bem. Estabelecido o conflito, a matéria chegou ao Judiciário através 

de pelo menos duas ações civis públicas propostas pelo Ministério Público Estadual 

visando à desocupação dos imóveis. A primeira delas recebeu decisão no sentido de 

se manterem as determinações contidas na sentença e no acórdão do TJSP, que 

impuseram o cumprimento de obrigações de fazer, consubstanciadas na 

“substituição das matérias impermeáveis por outras permeáveis – tais como 

camadas asfálticas por paralelepípedos, calçamentos por gramas etc. – e a 

complementação da área prevista no § 1º do art. 4º da Lei n. 6.766/79, além de 
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 A propósito: “Porque os problemas ambientais estão constantemente evoluindo e como atividades 
científicas, tecnológicas e econômicas mudam, juízes devem aprender a ser solucionadores de 
problemas (problem-solvers) ao aplicar a lei em novos e sempre mutáveis contextos de modo a atingir 
uma prestação jurisdicional justa em casos específicos” (WOLGAST, Anna L.; STEIN, Kathie A. EPP, 
Timothy Epp. The United States’ Environmental Adjudication Tribunal, p. 198).  
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outras medidas que visavam a recuperação da represa Billings”, deixando-se, 

contudo, “de determinar as demolições requeridas”257. 

 Segundo nos parece, a Corte buscou, no caso concreto, a harmonização 

entre os direitos em conflito, uma vez que, considerando o fato de que a situação no 

local encontrava-se consolidada no tempo e que ali havia centenas de pessoas 

morando, optou-se pela determinação a que providências fossem tomadas para a 

preservação ambiental do reservatório.  Exemplo típico, a nosso ver, de composição 

entre os direitos em conflito. 

 Na outra ação civil pública de que se tem notícia, porém, o entendimento 

adotado pela Corte foi pela prevalência do direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado em detrimento dos outros direitos fundamentais em jogo. Ao decidir 

novamente a controvérsia, o Tribunal, exercendo a ponderação entre os direitos em 

conflito, manteve o acórdão do TJSP, que assim decidira:  

 
Condenação dos réus à restauração da área, ao estado anterior, com 
completa recomposição do complexo ecológico atingido, demolição 
das edificações realizadas, recomposição da superfície do terreno, 
recobrimento do solo com vegetação, desassoreamento dos 
córregos e demais providências a serem indicadas em laudo técnico 

de reparação dos danos ambientais
258

. 

 

 O STJ, ao apreciar recursos dos réus, asseverou o seguinte, consoante 

consta da ementa do julgado: 

 

A destruição ambiental verificada nos limites do Reservatório Billings 
– que serve de água grande parte da cidade de São Paulo – 
provocando assoreamentos, somados à destruição da Mata 
Atlântica, impõe a condenação dos responsáveis, ainda que, para 
tanto, haja necessidade de se remover famílias instaladas no local de 
forma clandestina, em decorrência de loteamento irregular 
implementado na região. 

 

 Como se vê, houve clara opção dos julgadores pela prevalência do direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, na espécie. A Corte não descurou, 

ainda, de justificar a mudança de orientação relativa ao mesmo tema que havia sido 

julgado alguns meses antes, tendo, a este respeito, constado do acórdão o seguinte: 
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 REsp. n. 332.772 - SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, in DJ de 28/6/06. 
258

 REsp. n. 403.190-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, in DJ de 14/8/06.  
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Há um precedente nesta Turma, julgado na sessão realizada no dia 
16 de março de 2006, o REsp n. 332.772-SP, em que fui relator, 
tratando da mesma questão aqui sustentada, mesmos fatos, mesmo 
local, todavia, com partes distintas, sendo a associação responsável 
pelo loteamento clandestino a Sociedade Amigos do Parque Ideal. O 
pedido visava medidas tais como a retirada das pessoas da área, 
demolição de eventuais construções e recuperação da mata 
derrubada. Todavia, a sentença, atendendo ao pedido de proteção 
ao meio ambiente, concedeu o menos, mantendo no local as 
pessoas, sem demolição das edificações, mas determinando a 
recuperação do que é possível, e compensando com a aquisição de 
nova área aquilo que não pode ser recuperado. 
Todavia, neste caso específico, trouxe o acórdão uma importante 
informação, a de que o “Reservatório Billings” serve de água parte da 
Grande São Paulo (fl. 911). Diante disso, o dano ambiental aqui 
denunciado avulta de importância, não só pela destruição da Mata 
Atlântica, mas principalmente, em razão da represa, que, segundo 
dados constantes do processo, está sendo assoreada, o que 
evidentemente comprometerá o abastecimento de água de São 
Paulo, que já tem sofrido com racionamentos em determinadas 
épocas do ano. 
Evidente que há um fator social que muito pesa na decisão de 
restauração, a de remoção das famílias instaladas de forma 
clandestina no local, considerando que, não fosse o loteamento 
irregular, as edificações foram construídas em descumprimento de 
ordem judicial, pois, quando do início da presente ação, foi 
determinada a paralisação das obras de edificações, o que não foi 
sequer acatado pelo Poder Público, resultando na quase completa 
ocupação do local, mesmo antes de se proferir a sentença. 
No caso, não se trata de querer preservar algumas árvores em 
detrimento de famílias carentes de recursos financeiros, que, 
provavelmente deixaram-se enganar pelos idealizadores do projeto 
de loteamento na ânsia de obterem moradias mais dignas, mas de 
preservação de reservatório de abastecimento urbano, que beneficia 
um número muito maior de pessoas do que as instaladas na área de 
preservação. Assim, deve prevalecer o interesse público em 
detrimento do particular, uma vez que, in casu, não há possibilidade 
de conciliar ambos a contento. Evidentemente, o cumprimento da 
prestação jurisdicional causará sofrimento a pessoas por ela 
atingidas, todavia, evitar-se-á sofrimento maior em um grande 
número de pessoas no futuro; e disso não se pode descuidar. 

 

 Não há dúvidas de que o Tribunal, exercendo a ponderação entre os 

direitos colidentes – da qual se irá tratar com mais detalhes no próximo tópico – 

optou por dar precedência à tutela do meio ambiente. Trata-se de decisão legítima, 

porque devidamente fundamentada e bastante significativa sob o prisma da proteção 

ambiental – em que pesem as notórias dificuldades de se lhe dar cumprimento, em 

virtude do elevado número de pessoas que habitam no local.  

 A nosso sentir, contudo, há na passagem acima transcrita, reproduzida na 

ementa do aresto, duas premissas com as quais permitimo-nos divergir, com todo o 
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respeito. A primeira delas diz ser impossível a harmonização entre os direitos 

conflituosos.  Parece-nos que não.  Seja da forma como foi decidido pela Corte na 

outra ação civil pública versando sobre o mesmo tema, seja daquela que será 

apresentada a seguir, decidida pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, em que 

se condicionou a desocupação ao cumprimento da obrigação imposta ao Poder 

Público de encontrar um novo local para a moradia da família.  E ali, como se verá, 

tratava-se de uma única família – e não de centenas delas, como na espécie 

submetida ao crivo da Corte Superior.  Tanto é assim que o próprio acórdão, em sua 

parte final, parece ter deixado clara esta possibilidade ao fazer a seguinte 

advertência:  

 

Ademais, há de se ter em conta a determinação de que a 
restauração seja precedida de laudo técnico, no qual deverá ser 
contemplada a real necessidade de demolições, frente à restauração 
ambiental pretendida, também associada à possibilidade de legal 
loteamento da região, mensurada nos autos na ordem de 7.500m2, e 
exploração adequada dentro dessa área. 

 

Logo, o Tribunal Superior parece ter dado ao juízo da execução a 

possibilidade de harmonizar os direitos em conflito, deixando de determinar a 

desocupação da área se laudo técnico a ser produzido concluir por sua 

desnecessidade. Deste modo, salvo melhor juízo, a possibilidade de harmonização 

entre os direitos colidentes existe. 

 O outro aspecto com o qual nos permitimos discordar da decisão diz com 

o argumento utilizado, qual seja, o da prevalência do interesse público sobre o 

particular. Trata-se de princípio consagrado no Direito Administrativo e sobre sua 

implantação não paira dúvida.  Contudo, quer nos parecer que não seja aplicável a 

direitos metaindividuais259.  Além disso, a hipótese encerra verdadeira situação de 
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 No mesmo sentido é a posição de Patryck de Araújo Ayala, para quem os interesses colidentes 
envolvidos “não permitem a utilização da sofística regra publicística da prevalência do interesse 
público sobre o individual, uma vez que não se trata autenticamente de interesse público” (O Direito 
Ambiental na sociedade de risco, p. 231). Também assim: “A atuação do Estado para a 
implementação de direitos constitucionalmente assegurados, sobretudo quando se trata de direitos 
que são, simultaneamente, individuais e coletivos dos quais os direitos ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado são um notável exemplo, deve ser feita de forma equilibrada e, na justa 
medida do necessário, sobretudo quando implicam no desequilíbrio entre os ônus que devem ser 
suportados pela coletividade e pelo indivíduo, fazendo com que eles recaiam majoritariamente sobre 
o indivíduo, em ‘benefício’ da coletividade; não se esqueça que, com irritante frequência, o suposto 
benefício da coletividade não se materializa e o resultado concreto da ação estatal é o prejuízo 
individual sem qualquer compensação coletiva” (ANTUNES, Paulo de Bessa. Áreas protegidas e 
propriedade constitucional, p. 25). Contra, aplaudindo o argumento utilizado no julgado, SANTIAGO, 



 

 

 

 

 

 

194 

colisão entre princípios fundamentais, em que não se discute se um deles é 

individual e o outro coletivo. De fato, está clara a posição de Alexy: 

 

É fácil argumentar contra a existência de princípios absolutos em um 
ordenamento jurídico que inclua direitos fundamentais. Princípios 
podem se referir a interesses coletivos ou a direitos individuais. Se 
um princípio se refere a interesses coletivos e é absoluto, as normas 
de direitos fundamentais não podem estabelecer limites jurídicos a 
ele. Assim, até onde o princípio absoluto alcançar não pode haver 
direitos fundamentais. Se o princípio absoluto garante direitos 
individuais, a ausência de limites desse princípio levaria à seguinte 
situação contraditória: em caso de colisão, os direitos de cada 
indivíduo, fundamentados pelo princípio absoluto, teriam que ceder 
em favor dos direitos de todos os indivíduos, também fundamentados 
pelo princípio absoluto. Diante disso, ou os princípios absolutos não 
são compatíveis com direitos individuais, ou os direitos individuais 
que sejam fundamentados pelos princípios absolutos não podem ser 
garantidos a mais de um sujeito de direito260. 

 

 Na verdade, o que o autor quer demonstrar é que o sopesamento entre os 

direitos colidentes não leva em conta o âmbito de proteção (se individuais ou 

coletivos).  Isto fica ainda mais claro quando ele afirma, de modo taxativo, que se 

“direitos individuais não têm caráter absoluto diante de interesses coletivos, então 

(...) as colisões entre direitos individuais e interesses coletivos são colisões entre 

objetos pertencentes a categorias distintas”261.  

                                                                                                                                                                                     

Alex Fernandes. O direito à moradia e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado – 
Ocupação de áreas protegidas: conflito entre direitos fundamentais? p.119. 
260

 Teoria dos direitos fundamentais, p. 111. No ponto: “É frequente que nessas hipóteses o intérprete 
seja tentado a visualizar o problema normativo como uma oposição entre o interesse de um indivíduo 
e o interesse da coletividade como um todo. A formulação do conflito nesses termos, como é fácil 
perceber, gera um equívoco lógico que poderá produzir uma distorção inicial do processo ponderativo 
em favor da solução que privilegia os interesses da coletividade” (BARCELLOS, Ana Paula de. 
Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional, p. 113).  E, após salientar, em nota de rodapé ao 
texto, que “a moderna doutrina de direito público brasileira tem questionado e reformulado o 
tradicional princípio da supremacia do interesse público, tendo em conta a centralidade do indivíduo e 
dos direitos fundamentais no sistema jurídico, especialmente após a Carta de 1988”, a autora 
arremata: “Quando se visualiza o conflito equivocadamente como posição individual versus enunciado 
de ordem pública, isso poderá conduzir o intérprete à conclusão apressada – e a rigor imprecisa – de 
que o direito individual deve ceder em benefício do interesse público. Em suma: os enunciados 
normativos devem ser todos apreciados no mesmo nível de abstração, não se confundindo com a(s) 
norma(s) que cada um deles pode justificar” (op. cit., p. 114-5). 
261

 Teoria dos direitos fundamentais, p. 115. É o que também se pode perceber a partir da transcrição 
de passagem de decisão do Tribunal Constitucional alemão, utilizada pelo autor em outro contexto, 
mas que serve para reforçar o aqui afirmado, nos seguintes termos: “‘nem mesmo interesses 
preponderantes da coletividade podem justificar uma intervenção na esfera nuclear da configuração 
da vida privada, protegida de forma absoluta; não há lugar para um sopesamento nos termos da 
máxima da proporcionalidade’” (Teoria dos direitos fundamentais, p. 112). No mesmo sentido é o 
seguinte excerto do voto do Min. Joaquim Barbosa no julgamento da ADPF n. 101/DF: “Qualquer 
espécie de ponderação de princípios não pode resultar em consequência perniciosa severamente 
maior do que o evento lesivo que se está a controlar. Garantias individuais não justificam pura e 
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 De fato, razão absoluta assiste ao professor alemão, dado que, no 

contexto da colisão de direitos fundamentais, a circunstância de um deles ser 

coletivo e o outro individual em nada interfere no sopesamento a que deverá 

proceder o julgador.  Fosse assim e todo e qualquer conflito envolvendo os direitos à 

privacidade e à liberdade de imprensa, por exemplo, seria resolvido em favor deste 

último, já que aquele diria respeito a um direito individual, que não deveria jamais 

prevalecer. 

 Não é outra a lição de Canotilho, em comentário a decisões proferidas 

pelas Cortes portuguesas, ao qual se fará menção mais detalhada no próximo 

capítulo: 

 

Afigura-se-nos também metodicamente frágil (...) a distinção entre 
direitos subjectivos públicos e direitos subjectivos privados para, 
dentro da lógica de hierarquia de direitos acabada de criticar, se 
concluir pela prevalência ou prioridade dos primeiros sobre os 
últimos. Salvo o devido respeito, o problema colocado nestes termos 
está claramente mal colocado. Num primeiro momento, o Acórdão 
parece apontar para uma colisão de dois direitos fundamentais cuja 
titularidade só pode ser, em primeira linha, a de indivíduos ou 
pessoas colectivas privadas: o direito ao ambiente, por um lado, e o 
direito de propriedade, por outro. Em ambos os casos se trata de 
direitos fundamentais constitucionais de natureza económica, social 
e cultural, garantidos com o mesmo título e a mesma <<força>> pela 
Constituição da República de 1976. Isto é reconhecido 
expressamente pelo próprio Acórdão(s) Relação ao afirmar que o 
direito ao ambiente e o direito de propriedade têm <<igual dignidade 
constitucionais>>262. 

 

 Também assim, tratando de uma hipótese concreta, Daniel Raupp 

assenta, com absoluta precisão: 

 

Nesse aspecto, vem sendo superada a solução deste tipo de conflito 
mediante a fórmula de direito subjetivo público (meio ambiente = 
superior) versus direito subjetivo privado (moradia = inferior). Isso 
porque, primeiro, a interpretação favorável ao meio ambiente não 
goza de prevalência absoluta, dado que não existem princípios 
absolutos. Segundo, porque não é correta, no caso a distinção entre 
direito subjetivo público e privado, em que o interesse público se 
sobreporia ao particular, uma vez que se trata de colisão de direitos 
fundamentais, igualmente protegidos pela Constituição263. 

 
                                                                                                                                                                                     

simplesmente o aniquilamento do interesse coletivo, e o interesse coletivo não pode sacrificar 
completamente as garantias individuais” (in DJE de 4/6/12). 
262

Proteção do ambiente e direito de propriedade, p. 90-1. 
263

Moradia versus meio ambiente: colisão de direitos fundamentais, p. 558. 
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 Outra situação em que, pode-se dizer, ocorreu a harmonização entre os 

direitos colidentes foi aquela julgada pelo TRF da 4a Região em sede de embargos 

infringentes opostos a acórdão de apelação que reformou sentença que julgara 

procedente pedido formulado em ação civil pública intentada com vistas à demolição 

de residência situada em área de preservação permanente, cuja ementa foi assim 

redigida: 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO 
FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE. DIREITO À MORADIA. 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PONDERAÇÃO. 
DESIGNAÇÃO DE NOVO LOCAL PARA HABITAÇÃO DA FAMÍLIA. 
- O direito fundamental à moradia perpassa pela dignidade da 
pessoa humana. Este princípio da dignidade da pessoa humana 
constante no inciso III, do art. 1º da Constituição Federal é um dos 
fundamentos do Estado brasileiro. 
- O que se revela mais adequado aos fins pretendidos, com relação 
ao direito à moradia, é a determinação de que a desocupação ocorra 
após o Poder Público local designar um lugar apto à moradia do réu 
e sua família, porquanto a determinação de desocupação não pode 
ser adotada, sem que se observe a maior eficácia do direito à 
moradia264.  

 

 Interessante, para os fins a que se destina este trabalho, é a seguinte 

passagem constante do voto condutor do acórdão da apelação, transcrito no dos 

embargos: 

 

Tendo em vista que não há direito fundamental absoluto, havendo o 
embate entre o direito fundamental difuso ao um meio ambiente 
hígido e o direito fundamental à moradia, que perpassa pela 
dignidade da pessoa humana, em que pese a prevalência geral do 
primeiro, porque sensível e afeto a toda a coletividade, há casos da 
prevalência deste, a fim de garantir o mínimo existencial no caso 
concreto. Trata-se, ressalvo, de prevalência, jamais total sub-rogação 
de um sobre o outro. 

 

 E, valendo-se de precedente da mesma Corte, proferido em outro julgado, 

a maioria assim se pronunciou: 

 

Assim, na necessidade de se escolher ou sopesar qual o direito 
fundamental que deve ser priorizado em razão das circunstâncias 
excepcionais do processo. E aqui, sem sobre de dúvida, afigura-se 
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 Embargos Infringentes n. 2005.04.01.032019-0/SC, Rel. Juiz Federal Jorge Antonio Maurique, in 
D.E 19/1/11.  
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incompatível com a sistemática de nossos direitos fundamentais a 
priorização do meio ambiente em detrimento do direito à moradia. 

 

 Do voto proferido no acórdão dos embargos infringentes, acolhido à 

unanimidade, extrai-se a seguinte conclusão: 

 

Impende sinalar que a decisão no voto condutor não estabeleceu um 
privilégio, nem acrescentou obrigação, mas reconheceu o direito 
postulado com a maior amplitude possível, posto que se trata de 
direito fundamental. Destarte a decisão está inserida nos limites da 
lide. 

 

 Apesar das reiteradas afirmações de que se estaria fazendo prevalecer 

um direito fundamental (moradia) sobre o outro (meio ambiente), não nos parece 

tenha sido isto o que efetivamente ocorreu no caso. O que houve, a nosso sentir, foi 

a harmonização entre os direitos colidentes, não porém a aplicação do princípio da 

proporcionalidade para excluir a incidência de um em favor do outro. 

 É o que se pode denotar a partir da conclusão constante tanto do acórdão 

da apelação quanto dos embargos, segundo a qual a obrigação de desfazer a 

construção e recuperar ambientalmente a área foi mantida.  Ora, se assim o é, não 

se pode dizer que, na espécie, a proteção ambiental tenha cedido passo ao direito à 

moradia – o que somente teria ocorrido se, a exemplo do que se dá em outros casos 

que serão analisados no próximo capítulo, tivesse sido permitida a manutenção da 

residência no exato local onde se encontrava, sem qualquer determinação a que 

seja recuperada a área. Trata-se, portanto, de um caso de aplicação da 

harmonização (concordância prática) entre os direitos fundamentais colidentes. 

 Em sentido absolutamente idêntico já se pronunciou o Tribunal de Justiça 

de São Paulo, através de sua Câmara Reservada de Meio Ambiente, em julgado 

assim ementado: 

 

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE 
PROTEÇÃO PERMANENTE - APP. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO 
CONSTITUCIONAL À MORADIA DIGNA E À PROTEÇÃO 
INTEGRAL E ABSOLUTA PRIORIDADE DE INCAPAZ. APLICAÇÃO 
DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MEIO AMBIENTE 
DEVE SER SUPERADO ANTE A INCURIA DO PODER PÚBLICO. 
DEMOLIÇÃO SÓ APÓS A EXISTÊNCIA DE HABITAÇÃO PELO 
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ESTADO PARA A APELANTE. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO 
NA REPARAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. APELO PROVIDO265. 

  

Digna de nota foi a advertência constante do aresto, no sentido de que 

“há que se equilibrar estes dois dogmas constitucionais, sem a violação do direito à 

moradia ou à preservação do meio ambiente”.  E mais: 

 

A preservação do meio ambiente é obrigação de todos mas, em 
especial, do Estado, e, ausente este, não pode o humilde ser 
responsabilizado pelos danos causados, posto que, entre preservar o 
meio ambiente e promover a dignidade sua e de sua família, 
esta última deve imperar. 
A solução apresentada pela Douta PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA deve ser acolhida. A APELANTE e suas filhas continuam 
morando na edícula existente até que o Poder Público local ou 
estadual promova a construção de habitações dignas e, uma delas, 
seja entregue à RECORRENTE, seguindo-se, então, a demolição da 
existente, preservando-se e recompondo-se o meio ambiente, 
sempre sob a responsabilidade do Estado. 
(...). 
Assim, deve a APELANTE permanecer no local até a existência de 
habitação para ela e suas filhas e, consolidada esta hipótese, o 
Poder Público poderá demolir as benfeitorias e promover a 
recuperação ambiental necessária. 

  

Trata-se de outra hipótese em que o Poder Judiciário, chamado a 

solucionar um caso de colisão de direitos fundamentais, resolveu-o através da 

concordância prática, privilegiando o máximo de eficácia de cada um deles (proteção 

ambiental e moradia). É o que, segundo entendemos, deve ser buscado a todo 

custo, em situações como as que tais e em outras. 

 Um outro exemplo bastante interessante, agora extraído da legislação, diz 

com a aventada colisão entre a liberdade de culto e a proteção ambiental, aquela 

que teria sido vulnerada por lei do Estado do Rio Grande do Sul que estabeleceu 

limites para emissões sonoras durante as atividades religiosas.  Ao apreciar recurso 

contra o indeferimento de liminar em ADIN intentada contra a referida norma, o 

Órgão Especial do Tribunal de Justiça local, à unanimidade de votos, entendeu que 

ela, ao invés de atentar contra o direito fundamental em questão, harmonizava-o 

com outros direitos fundamentais, em acórdão assim ementado: 
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 Apelação n. 0000957-69.2010.8.26.0642, Rel. Des. Otávio Henrique, decisão de 21/7/11. Vale 
destacar que o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo, da lavra da Dra. Déborah 
Pierri, foi no mesmo sentido que acabou sendo adotado pela Corte. 
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AGRAVO REGIMENTAL. LIMINAR INDEFERIDA. AÇÃO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL Nº 
13.085/2008. FIXAÇÃO DE LIMITES PARA EMISSÃO 
SONORA NAS ATIVIDADES EM TEMPLOS RELIGIOSOS NO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.   
A Constituição Federal assegura o livre exercício dos cultos 
religiosos, mas também a proteção à saúde e ao meio 
ambiente. A liberdade de crença e de suas manifestações não 
é absoluta, sujeitando-se a restrições em caso de colisão com 
outros direitos fundamentais consagrados na Constituição. O 
que se deve buscar é o equilíbrio, a ponderação, a 
compatibilização entre tais direitos. Deve-se lançar mão do 
método da ponderação de interesses, de modo a preservar o 
máximo de cada um dos valores em conflito.  
É dever do Poder Público assegurar o livre exercício do culto, 
mas também impedir, mediante intervenção legal, que esse 
exercício venha a prejudicar a qualidade de vida não só dos 
frequentadores dos templos, mas também dos integrantes da 
comunidade do entorno. 
Num exame sumário, não vislumbro haver, no presente caso, 
ofensa à liberdade de crença e de exercício dos cultos 
religiosos. A Lei nº 13.085/2008, ao estabelecer limites para 
emissão sonora nas atividades em templos religiosos, não está 
impossibilitando a prática de rituais religiosos, mas sim 
disciplinando sua forma de exteriorização, de modo a conciliar 
esse direito com outros também garantidos 
constitucionalmente.  
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. UNÂNIME266. 

 

 Nesta mesma linha, aresto do Tribunal de Justiça do Paraná decidiu pela 

manutenção de decisão interlocutória que limitou a realização de shows e eventos 

culturais na conhecida Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, por entender que 

aquela tinha o condão de harmonizar os direitos fundamentais colidentes (meio 

ambiente e patrimônio cultural)267. Interessante passagem pode ser extraída do 

acórdão, in verbis: 
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 Agravo regimental n. 70028576130, de Porto Alegre, Rel. Des. Francisco José Moesch, julgado 
em 22/6/09. O acórdão traz lições de Humberto Ávila, Canaris, Dworkin e Alexy, entre outros.  
267

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE LIMINAR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. 
POLUIÇÃO SONORA. TRANQUILIDADE DA VIZINHANÇA LOCAL. VEDAÇÃO DE REALIZAÇÃO 
DE SHOWS E EVENTOS CULTURAIS NA PEDREIRA PAULO LEMINSKI. DECISÃO 
INTERLOCUTÓRIA QUE POSSIBILITOU A LIBERAÇÃO DO ESPAÇO MEDIANTE PRÉVIO 
ESCLARECIMENTO DA ESPÉCIE DE EVENTO A SER REALIZADO, DO HORÁRIO E PÚBLICO-
ALVO. MEDIDA LEGÍTIMA. COLISÃO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS. MEIO AMBIENTE 
EQUILIBRADO E ACESSO AO LAZER. TÉCNICA DA PONDERAÇÃO DE VALORES. PRINCÍPIO 
DA CONCORDÂNCIA PRÁTICA OU DA HARMONIZAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO CONTEÚDO 
ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL PRETERIDO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. 
RECURSO DESPROVIDO. Na colisão entre direitos fundamentais, havendo restrição da 
aplicabilidade de algum deles, deve-se buscar resguardar o núcleo essencial do que foi atingido” 
(Agravo de instrumento n. 546.301-8, Rel. Des. Abraham Lincoln Calixto, julgado em 2/6/09). 
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In casu, a decisão objurgada bem ponderou os direitos em colisão. 
À primeira vista, não parece que a liberação do espaço para eventos 
mediante autorização judicial, limitando-se o horário até 23 horas, e 
subordinado ao esclarecimento da espécie de evento e seu público- 
alvo, trará transtornos excessivos aos munícipes que residem 
próximo à região. 
Não se pode, em nome da proteção do meio ambiente, ao menos 
nesta fase processual, permitir que se deixe de realizar na Pedreira 
Paulo Leminski todo e qualquer evento cultural ou que não se possa 
explorar qualquer espécie de atividade econômica no local. 
Por mais que a população lindeira tenha direito a um meio ambiente 
sadio, ao sossego e à tranquilidade, a realização de eventos em 
horários apropriados, destinados a públicos que, pela máxima da 
experiência, não venham a causar transtornos e perturbação não 
pode ser proscrita, ainda mais considerando que o lazer, direito 
fundamental social previsto no artigo 6º. da Constituição Federal, 
deve necessariamente ser exercido em algum lugar do espaço 
urbano. 
 

 Todas essas são hipóteses em que, seja pela via judicial, seja pela 

legislativa, buscou-se harmonizar os direitos fundamentais colidentes, sem que 

qualquer deles tenha prevalecido nem sido afastado no caso concreto. Contudo, isso 

nem sempre é possível268.  É onde entra em cena a necessidade de sopesamento 

entre os direitos colidentes, com a aplicação da máxima da proporcionalidade, temas 

de que vamos nos ocupar a seguir. 

 

6 Relação de precedência condicionada e a máxima da proporcionalidade 

 

 Como visto no item n. 2, supra, se dois princípios colidem e, sendo 

impossível a harmonização entre eles, só um pode prevalecer no caso concreto, é 

necessário proceder a uma relação de precedência, prevalecendo um deles e 

afastando-se a incidência do outro. É como bem assinala Alexy: 

 

A solução para essa colisão consiste no estabelecimento de uma 
relação de precedência condicionada entre os princípios, com base 
nas circunstâncias do caso concreto. Levando-se em consideração o 
caso concreto, o estabelecimento de relações de precedências 
condicionadas consiste na fixação de condições sob as quais um 
princípio tem precedência em face do outro. Sob outras condições, é 
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 “Os Princípios da Concordância Prática e da Manutenção do Núcleo Essencial fornecem os 
primeiros contornos para a construção da solução racional e justa dos casos em que há colisão de 
dois Princípios Jurídico-Constitucionais. Mas, a aplicação de tais Princípios não é suficiente para 
garantir uma decisão livre de arbitrariedades, exigindo um critério maior de Justiça que determine 
qual o Princípio que irá prevalecer e qual a medida em que o outro poderá ser limitado, sem que haja 
prejuízos ao seu núcleo essencial” (CAVEDON, Fernanda de Salles. Função social e ambiental da 
propriedade, p. 156). 
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possível que a questão da precedência seja resolvida da forma 
contrária. 
(...). 
Esses interesses não têm um peso quantificável. Por isso, é 
necessário indagar o que se quer dizer quando se fala em “pesos”. O 
conceito de relação condicionada de precedência oferece uma 
resposta simples. Em um caso concreto, o princípio P1 tem um peso 
maior que o princípio colidente P2 sob as condições C, presentes 
nesse caso concreto269. 

 

 Prosseguindo, o autor enuncia o que denomina de “lei de colisão”, 

segundo ele próprio “um dos fundamentos da teoria dos princípios” e que “reflete a 

natureza dos princípios como mandamentos de otimização: em primeiro lugar, a 

inexistência de relação absoluta de precedência e, em segundo lugar, sua referência 

a ações e situações que não são quantificáveis”270.  A chamada “lei de colisão” 

consiste, pois, no seguinte: 

 

(K) Se o princípio P1 tem precedência em face do princípio P2 sob as 
condições C: (P1 P P2) C, e se de do princípio P1, sob as condições 
C, decorre a consequência jurídica R, então, vale uma regra que tem 
C como suporte fático e R como consequência jurídica: C – R. 
Uma formulação menos técnica seria: 
(K’) As condições sob as quais um princípio tem precedência em face 
de outro constituem o suporte fático de uma regra que expressa a 
consequência jurídica do princípio que tem precedência271. 

 

 Bastante válida é a lição de Luís Roberto Barroso acerca do tema: 

 

A denominada ponderação de valores ou ponderação de interesses é 
a técnica pela qual se procura estabelecer o peso relativo de cada 
um dos princípios contrapostos. Como não existe um critério abstrato 
que imponha a supremacia de um sobre o outro, deve-se, à vista do 
caso concreto, fazer concessões recíprocas, de modo a produzir um 
resultado socialmente desejável, sacrificando o mínimo de cada um 
dos princípios ou direitos fundamentais em oposição272. 
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 Teoria dos direitos fundamentais, p. 96 e 97. 
270

Op. cit., p. 99. 
271

 Idem. No mesmo sentido: “A antinomia entre princípios é equacionada considerando-se, dentro de 
um juízo técnico de ponderação e sopesamento, a necessidade de preponderância de um sobre o 
outro, porquanto eles permitem o balanceamento de valores (natureza política, econômica, jurídica, 
ética, social e ideológica), consoante a relevância dos interesses em colisão. Não há, portanto, 
exclusão de qualquer princípio, mas sim interpretação valorativa, elegendo-se o de maior peso. No 
jogo de princípios, seleciona-se a prevalência de um deles, no caso concreto, resultando no 
denominado mandado de otimização. Assim, quando em confronto dois princípios, um prevalece 
sobre o outro” (CARLIN, Volnei Ivo. Os mecanismos de concreção dos princípios no âmbito do Direito 
Administrativo, p. 908-9). 
272

 Interpretação e aplicação da Constituição, p. 332. Em sentido idêntico, mais adiante, o autor 
sintetiza: “A ponderação consiste, portanto, em uma técnica de decisão jurídica aplicável a casos 
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 Nesta mesma linha, Eros Roberto Grau salienta: 

 

E – o que torna tudo mais complexo, portanto mais belo: inexiste no 
sistema qualquer regra ou princípio a orientar o intérprete a propósito 
de qual dos princípios, no conflito entre eles estabelecido, deve ser 
privilegiado, qual deve ser desprezado. 
Isso somente se pode saber no contexto do caso, de cada caso, no 
âmbito do qual se verifique o conflito. Em cada caso, pois, em cada 
situação, a dimensão do peso ou importância dos princípios há de 
ser ponderada273.  

 

 É onde entra em cena a máxima da proporcionalidade. Antes de se 

ingressar no exame do assunto, torna-se mister uma referência ao fato de que o 

termo proporcionalidade, no Brasil, costuma estar associado à noção de princípio. A 

jurisprudência está repleta de decisões neste sentido – algumas das quais, inclusive, 

serão objeto de nossa análise no próximo capítulo – em que a colisão se resolveu 

pela aplicação do assim denominado “princípio da proporcionalidade”. Alexy faz uma 

ressalva importante: 

 

Nesse caso, no entanto, não se trata de um princípio aqui 
empregado. A adequação, a necessidade e a proporcionalidade em 
sentido estrito não são sopesadas contra algo. Não se pode dizer 
que elas às vezes tenham precedência, e às vezes não. O que se 
indaga é, na verdade, se as máximas parciais foram satisfeitas ou 
não, e sua não satisfação tem como consequência uma ilegalidade. 
As três máximas devem ser, portanto, consideradas como regras274.  

 

 Humberto Ávila inclui a proporcionalidade no rol dos “postulados 

normativos aplicativos”, estes entendidos como “normas imediatamente metódicas 

que instituem os critérios de aplicação de outras normas situadas no plano do objeto 

da aplicação”275.  Para ele, não se trata nem de princípios, nem de regras, mas de 

“metanormas” ou de “normas de segundo grau”276. 

                                                                                                                                                                                     

difíceis, em relação aos quais a subsunção se mostrou insuficiente, especialmente quando uma 
situação concreta dá ensejo à aplicação de normas de mesma hierarquia que indicam soluções 
diferenciadas (op. cit., p. 360). 
273

Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito, p. 53. 
274

Teoria dos direitos fundamentais, p. 117. O autor se refere às três submáximas que integram a 
noção de proporcionalidade lato sensu, as quais serão examinadas a seguir. Em sentido idêntico, 
também considerando a proporcionalidade como “regra”, v. SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos 
fundamentais, p. 168-9.  
275

 Teoria dos princípios, p. 122. A expressão recebeu contundente crítica de Virgílio Afonso da Silva, 
para quem “a denominação ‘postulado normativo aplicativo’ não contribui para um incremento de 
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 Idêntica é a opinião de Eros Roberto Grau, para quem “a 

proporcionalidade não consubstancia princípio”277.  

 É exatamente disso que se trata – como quer que seja denominada 

(máxima, regra, princípio)278. No texto, optamos por seguir a terminologia utilizada na 

tradução para o português (máxima), a fim de não haver qualquer dúvida em relação 

ao fato de que não se trata nem de princípio nem de regra – em que pese a 

advertência do próprio tradutor, em outro trabalho, de que o termo “pode às vezes 

dar a impressão de se tratar não de um dever, mas de uma mera recomendação”279. 

 É interessante notar que, na edição em inglês, à falta de outra 

terminologia, a expressão utilizada para se traduzir a expressão máxima é 

justamente principle280.  

 Como se vê, a questão não interfere com a essência de se considerar a 

proporcionalidade um critério de solução para a colisão de direitos fundamentais. E, 

embora a discussão seja por demais interessante, é isto o que realmente importa, ao 

menos nos limites do presente trabalho. 

 No que se refere à questão de fundo, como bem assinala Alexy, “há uma 

conexão entre a teoria dos princípios e a máxima da proporcionalidade. Essa 

conexão não poderia ser mais estreita: a teoria dos princípios implica a máxima da 

                                                                                                                                                                                     

clareza conceitual”, razão pela qual prefere a denominação de regra, embora admita que “se trata de 
uma regra especial, ou uma regra de segundo nível ou, por fim, de uma metarregra” (Direitos 
fundamentais, p. 169). Como se vê, a divergência é meramente terminológica.  
276

 Teoria dos princípios, p. 135. 
277

Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito, p. 46 e 188-92. O autor concorda 
expressamente com a terminologia utilizada por Humberto Ávila (postulado normativo aplicativo). 
Para ele, as submáximas da proporcionalidade são regras (op. cit., p. 189). 
278

 Humberto Ávila, também entende que a denominação é secundária (Teoria dos princípios, p. 122 
e 137), embora considere que “a definição de normas aplicativas de segundo grau como princípios ou 
regras, mais que uma questão de nomenclatura, apresenta-se como um problema fenomênico, de 
coerência e de justificação” (op. cit., p. 137). Fenomênico por se denominar dois “fenômenos” 
(institutos) distintos da mesma forma – fato que não incomum na ciência jurídica; de coerência porque 
os autores que definem a proporcionalidade, seja o critério que adotem para manter a coerência 
científica, não podem defini-la como princípio ou regra; de justificação por confundir-se o objeto de 
aplicação com o seu critério (“para usar uma metáfora: quem define a proporcionalidade como 
princípio, confunde a balança com os objetos que ela pesa!”) (op. cit., p. 139). Teoria dos princípios, 
p. 122-3.  
279

 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais, p. 168. Humberto Ávila, contudo, afirma que a 
expressão utilizada por Alexy (Grundsatz) na verdade significaria princípio, em português, ao 
contrário de Virgílio Afonso da Silva, para quem “‘máxima da proporcionalidade’ é a tradução direta do 
termo alemão” (Direitos fundamentais, p. 168). Outros autores, pelos mesmos motivos que os nossos, 
também evitam a menção a princípio, preferindo se referir a “preceito” (ALBERTON JUNIOR, 
Germano. Proporcionalidade e margens de ação, p. 177. SILVA, Marcelo Cardozo da. Dos princípios 
e do preceito da proporcionalidade, p. 418). 
280

 A theory of Constitutional Rights. 
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proporcionalidade, e essa implica aquela”281. Mais adiante, o autor afirma: “Como 

mandamentos de otimização, princípios exigem uma realização mais ampla possível 

em face não apenas das possibilidades fáticas, mas também em relação às 

possibilidades jurídicas. Estas últimas são determinadas pelos princípios colidentes”. 

 Alexy subdivide a máxima da proporcionalidade em três máximas parciais, 

a saber: a) adequação; b) necessidade (meio menos gravoso); c) proporcionalidade 

em sentido estrito (sopesamento propriamente dito)282.  As duas primeiras decorrem 

“da natureza dos princípios como mandamentos de otimização em face das 

possibilidades fáticas”, ao passo que a última “decorre do fato de princípios serem 

mandamentos de otimização em face das possibilidades jurídicas283.   

 Tratando da adequação, Virgílio Afonso da Silva assim se pronuncia: 

 

Quando uma medida estatal implica intervenção no âmbito de 
proteção de um direito fundamental, necessariamente essa medida 
deve ter como objetivo um fim constitucionalmente legítimo, que, em 
geral, é a realização de outro direito fundamental. Aplicar a regra da 
proporcionalidade, nesses casos, significa iniciar com uma primeira 
indagação: A medida adotada é adequada para fomentar a 
realização do objetivo perseguido?284 

 

 O exemplo dado por Alexy é deveras esclarecedor.  Um cabeleireiro foi 

multado por ter instalado em seu estabelecimento uma máquina de venda de 

cigarros sem permissão, esta que somente seria concedida se fosse demonstrada a 

“necessária expertise” (curso profissionalizante, prática de muitos anos ou exame 

especial).  O Tribunal Constitucional alemão, provocado pelo Tribunal Estadual, 

entendeu a exigência como inconstitucional frente à norma que garante a liberdade 

profissional, ao argumento de que a prova de competência não é adequada a 

proteger a saúde dos consumidores ou contra prejuízos econômicos. Assim, por 

violar a máxima da adequação, a exigência seria proibida e violaria o direito 

fundamental à liberdade profissional285.  Daí a explicação, que deixa o assunto 

estreme de dúvidas: 
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Teoria dos direitos fundamentais, p. 116. 
282

Op. cit., p. 116-7.  
283

Op. cit., p. 118.  
284

 Direitos fundamentais, p. 169-170. 
285

 Teoria dos direitos fundamentais, p. 589.  
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Essa argumentação é a expressão da ideia de otimização. Em jogo 
estavam dois princípios: o da liberdade profissional (P1) e o da 
proteção ao consumidor (P2). Por inexistência de adequação, a 
medida adotada (M) – a exigência de demonstração de competência 
comercial – não é capaz de fomentar P2, mas embaraça a realização 
de P1. Nessa situação, não há custos nem para P1, nem para P2, se 
considerados em conjunto, são realizados em maior grau – 
relativamente às possibilidades fáticas – se se abrir mão de M. Por 
conseguinte, P1 e P2, considerados conjuntamente, proíbem a 
adoção de M. Isso nada mais é que a expressão da ideia de 
eficiência de Pareto: uma posição pode ser melhorada sem que uma 
outra seja piorada286. 

 

 Em outras palavras: se a adoção de determinada medida traz prejuízos 

para um dos princípios e não fomenta o outro, ela é inadequada e não deve ser 

adotada.  

 No que se refere à necessidade, Alexy, de maneira clara e direta, afirma 

que “ela exige que, dentre dois meios aproximadamente adequados, seja escolhido 

aquele que intervenha de modo menos intenso”287.  

 Paulo Gustavo Gonet Branco, a seu turno, assinala que “se há mais de 

um meio igualmente adequado para se acudir à finalidade que o princípio busca, 

deve ser preterido o meio mais intrusivo sobre o princípio que sofrerá a 

intervenção”288.  Mais adiante, o autor faz importante advertência no sentido de que 

“o meio alternativo que se torna impraticável pelos seus custos não pode ser 

considerado para a estimativa própria do teste da necessidade”289.  Ou seja, não é 

qualquer meio alternativo que se substituirá ao da medida proposta, mas somente 

aquele que seja possível, sob o prisma financeiro, de ser adotado. 

 Novamente, o exemplo do mestre alemão para ilustrar a máxima parcial 

não dá margem a qualquer espécie de dúvida. Com o intuito de proteger o 

consumidor de realizar compras equivocadas, foi proibida a comercialização de 

produtos que, apesar de conterem chocolate em pó, eram produzidos com flocos de 

arroz, ou seja, não eram apenas de chocolate. O Tribunal Constitucional Alemão 
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Op. cit., p. 589. 
287

Op. cit.,, p. 590. 
288

 Juízo de ponderação na jurisdição constitucional, p. 174.  E arremata: “O princípio da necessidade 
não impõe a forma como um princípio será satisfeito, apenas rejeita o meio mais danoso ao princípio 
concorrente, quando cotejado com outra providência apta para obter resultados análogos” (op. cit., p. 
175).  Também assim: “Um ato estatal que limita direito fundamental é somente necessário caso a 
realização do objetivo perseguido não possa ser promovida, com a mesma intensidade, por meio de 
outro ato que limite, em menor medida, o direito fundamental atingido” (SILVA, Virgílio Afonso da. O 
proporcional e o razoável, p. 38). 
289

 Juízo de ponderação na jurisdição constitucional, p. 175. 
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considerou a medida adequada.  Entendeu, contudo, que ela não seria necessária, 

na medida em que existiria uma medida tão adequada quanto ela e menos intrusiva, 

qual seja, a de impor o dever de informação no rótulo do produto290.  Daí a 

conclusão: 

 

Também aqui a ideia de otimização é facilmente identificável. O 
princípio da proteção do consumidor (P2) é satisfeito de forma similar 
pelo dever de identificação no rótulo (M1) e pela proibição de 
comercialização (M2). Assim, para P2 é indiferente se se adota M1 
ou M2. Mas isso não é assim para o caso da liberdade profissional 
(P1). M2 intervém em P1 de forma muito mais intensa que M1. Em 
face das possibilidades fáticas (M1 ou M2), P1 é satisfeito em um 
grau maior com a escolha de M2 sem que, com isso, surjam custos 
para P2. Por isso, a otimização de P1 e P2 veda a utilização de 
M2291.  

 

 Ou seja, havendo uma medida que atinja o mesmo objetivo de proteção a 

um princípio do que outra e sendo aquela menos invasiva e, portanto, não causando 

prejuízos a outro princípio, a medida mais gravosa não se revela necessária e, 

portanto, não deve ser adotada. 

 Interessante é a observação de Virgílio Afonso da Silva ao fazer a 

distinção entre necessidade e adequação:  

 

Enquanto o teste da adequação é absoluto e linear, ou seja, refere-
se pura e simplesmente a uma relação meio e fim entre uma medida 
e um objetivo o exame da necessidade tem um componente 
adicional, que é a consideração das medidas alternativas para se 
obter o mesmo fim. O exame da necessidade é, assim, um exame 
imprescindivelmente comparativo292. 

 

 Sobre a máxima parcial da proporcionalidade em sentido estrito, Alexy 

afirma: 

 

Quando uma norma de direito fundamental com caráter de princípio 
colide com um princípio antagônico, a possibilidade jurídica para a 
realização dessa norma depende do princípio antagônico. Para se 
chegar a uma decisão é necessário um sopesamento nos termos da 
lei de colisão. Visto que a aplicação dos princípios válidos – caso 
sejam aplicáveis – é obrigatória, e visto que para essa aplicação, nos 
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 Teoria dos direitos fundamentais, p. 590. 
291

 Op. cit., p. 590-1. 
292

 Direitos fundamentais, p.171.  E arremata: “Nessa comparação, como se percebe, duas são as 
variáveis a serem consideradas: (1) a eficiência das medidas na realização do objetivo proposto; e (2) 
o grau de restrição ao direito fundamental atingido” (idem). 
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casos de colisão, é necessário um sopesamento, o caráter 
principiológico das normas de direito fundamental implica a 
necessidade de um sopesamento quando elas colidem com 
princípios antagônicos. Isso significa, por sua vez, que a máxima da 
proporcionalidade em sentido estrito é deduzível do caráter 
principiológico das normas de direitos fundamentais293.  

  

 Mais adiante, o autor volta ao tema, afirmando que esta submáxima 

“expressa o que significa a otimização em relação aos princípios colidentes” e é 

“idêntica à lei do sopesamento,”294, que consiste no seguinte: “Quanto maior for o 

grau de não-satisfação ou de afetação de um princípio, tanto maior terá que ser a 

importância do outro”295. 

 Logo, a máxima da proporcionalidade em sentido estrito é aquela em que 

efetivamente se realiza a ponderação entre os direitos colidentes, examinando-se, 

sob o prisma da afetação de um e da importância do outro, qual deve prevalecer no 

caso concreto. Luís Roberto Barroso bem sintetiza a ideia ora desenvolvida, nos 

seguintes termos: 

 

O princípio da razoabilidade é um mecanismo para controlar a 
discricionariedade legislativa e administrativa. Ele permite ao 
Judiciário invalidar atos legislativos ou administrativos quando: (a) 
não haja adequação entre o fim perseguido e o meio empregado; (b) 
a medida não seja exigível ou necessária, havendo caminho 
alternativo para chegar ao mesmo resultado com menor ônus a um 
direito individual; (c) não haja proporcionalidade em sentido estrito, 
ou seja, o que se perde com a medida tem maior relevo do que 
aquilo que se ganha. O princípio, com certeza, não liberta o juiz dos 
limites e possibilidades oferecidos pelo ordenamento. Não é de 
voluntarismo que se trata. A razoabilidade, contudo, abre ao 
Judiciário uma estratégia de ação construtiva para produzir o melhor 
resultado, ainda quando não seja o único possível [Dworkin] – ou 
mesmo aquele que, de maneira mais óbvia, resultaria da aplicação 
acrítica da lei296.  

 

 Para Alexy, a aplicação do princípio da proporcionalidade se dá através 

da adoção de três passos, a saber: 

 

                                                           
293

 Teoria dos direitos fundamentais, p.118. 
294

Op. cit.,, p. 593-4. O autor ainda assinala que “a otimização em relação aos princípios colidentes 
nada mais é que o sopesamento” (op. cit., p. 594). Virgílio Afonso da Silva, contudo, faz uma distinção 
entre a regra da proporcionalidade e o sopesamento. Para ele, a proporcionalidade só entra em cena 
se houver uma regra infraconstitucional restringindo o direito fundamental. Se o caso é apenas de 
colisão de princípios, o que há é somente sopesamento (Direitos fundamentais, p. 178-9). 
295

 Teoria dos direitos fundamentais, p.593.   
296

Interpretação e aplicação da Constituição, p. 335-6. 
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No primeiro é avaliado o grau de não satisfação ou afetação de um 
dos princípios. Depois, em um segundo passo avalia-se a 
importância da satisfação do princípio colidente. Por fim, em um 
terceiro passo, deve ser avaliado se a importância da satisfação do 
princípio colidente justifica a afetação ou a não satisfação do outro 
princípio297.  

 

 E adverte ser “fácil encontrar exemplos nos quais sejam possíveis juízos 

racionais sobre intensidades de intervenções e graus de importância e, nessa 

direção, nos quais se possa alcançar um resultado racional por meio de um 

sopesamento”.  A partir disso “é construída uma escala com as categorias ‘leve’, 

‘moderado’ e ‘sério’”298.   

 Definida a intensidade da intervenção e o grau de importância da razão 

da intervenção, chega-se ao resultado do sopesamento, aplicando-se um princípio e 

afastando-se o outro, naquele caso concreto.  

 Aplicando ao meio ambiente ecologicamente equilibrado as máximas de 

Alexy ao direito fundamental, Anízio Pires Gavião Filho vale-se de exemplos, alguns 

deles extraídos da jurisprudência do STF, para cotejá-los com cada um dos passos 

da ponderação, a saber:  

 

a) Primeiro passo - verificação da intensidade da intervenção no direito fundamental: 

 

Ao proibir a importação desses pneus [usados], a decisão judicial 
concretiza a intervenção de intensidade no exercício da atividade 
empresarial econômico-financeira que pode ser leve (l), médio (m) ou 
grave (g), considerada a escala triádica simples. Às empresas que 
têm por objeto, exclusivamente, a importação de pneus ou cujas 
operações são realizadas apenas com pneus importados, a proibição 
de importação de pneus usados implica grave intervenção na 
liberdade de iniciativa e atividade econômica. No caso de empresa 
cujo negócio não depende exclusivamente da importação de pneus 
usados, a intervenção pode ser considerada média ou grave. Um 
grau de intensidade de intervenção grave pode ser o caso de 
proibição de manifestação cultural da “Farra do Boi” na região 
litorânea do Estado de Santa Catarina ou a proibição de 
funcionamento de uma casa noturna em razão da poluição sonora. 
Caso, no entanto, a proibição não elimine totalmente a possibilidade 
de manifestação cultural ou o funcionamento da casa noturna, 
estabelecendo algumas condições limitadoras, a medida pode ser 
considerada de intervenção média ou leve. Essa atribuição de graus 
deve ser acompanhada de razões299. 
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 Teoria dos direitos fundamentais, p. 593-4. 
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Op. cit., p. 595. 
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 O direito fundamental ao ambiente e a ponderação, p. 66-7. 
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b) Segundo passo - verificação da justificação da importância de fazer prevalecer o 

outro direito fundamental: 

 

A proteção e a integridade ambiental e, assim, a realização do direito 
fundamental ao ambiente, nos casos de importação de pneus, “Farra 
do Boi” e poluição sonora causada por casa noturna pode ser 
considerada de importância alta, média ou baixa, conforme as 
circunstâncias do caso concreto. Contudo, o ato de atribuir esses 
graus de importância deve ser acompanhado de razões300. 

 

c) Terceiro passo - cotejo dos graus atribuídos a um e outro direitos fundamentais: 

tendo sido determinado o grau de intensidade da intervenção sobre um direito 

fundamental e a importância de se fazer valer o outro, chega-se à conclusão sobre 

qual deles deve prevalecer no caso concreto301. 

 Comentando o tema, Virgílio Afonso da Silva afirma: 

 

A razão de ser deste último teste é facilmente explicável: se fossem 
apenas os dois primeiros exames – adequação e necessidade -, uma 
medida que fomentasse um direito fundamental com grande 
eficiência mas que restringisse outros vários direitos de forma muito 
intensa teria que ser considerada proporcional e, portanto, 
constitucional. Isso porque, além de adequada, a medida é 
necessária. 
(...). 
A última etapa da proporcionalidade, que consiste em um 
sopesamento entre os direitos envolvidos, tem como função principal 
justamente evitar esse tipo de exagero, ou seja, evitar que medidas 
estatais, embora adequadas e necessárias, restrinjam direitos 
fundamentais além daquilo que a realização do objetivo perseguido 
seja capaz de justificar302. 

 

 Com efeito, não fosse o teste final da proporcionalidade e se poderia 

correr o sério risco de se adotar uma medida, apesar de, com isso, atingir 

frontalmente o núcleo essencial de um direito fundamental. A proporcionalidade em 

sentido estrito funciona, assim, como um limitador, na medida em que representa o 

sopesamento entre os direitos colidentes, de modo que a prevalência de um sobre o 

                                                           
300

O direito fundamental ao ambiente e a ponderação, p. 67. Um desses (caso da farra do boi) e 
diversos outros exemplos, todos eles extraídos da jurisprudência dos Tribunais, serão objeto de 
nossa análise no presente capítulo. 
301

 Op. cit., p. . 
302

Direitos fundamentais, p. 174 e 175. 
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outro se dará de acordo com a intensidade da intervenção sobre este e o grau de 

importância daquele. 

Como visto, a utilização da máxima da proporcionalidade, em suas três 

subdimensões, é o meio mais adequado para solucionar os casos de colisão de 

direitos fundamentais. De fato, é a ponderação o mote indispensável para a solução 

dos casos difíceis, especialmente aqueles em que há forte dose de 

discricionariedade na decisão judicial. 

 Todavia, é de se indagar, é ela absoluta? Ou será que, em determinadas 

situações, mesmo se aplicando a ponderação, através do recurso à 

proporcionalidade, de maneira rígida e estrita, ainda assim haveria dificuldades de 

solucionar o caso difícil? Existiriam situações de impasse mesmo após o 

exaurimento da aplicação dos testes? Neste caso, como resolver o conflito?  

 É o que se passa a discutir no próximo tópico. 

 

7 Discricionariedade e o mito da neutralidade absoluta 

 

 Estimulado por Julian Rivers, tradutor da edição de sua obra para a língua  

inglesa, Alexy, ao responder a alguns dos críticos de sua teoria, aprofundou-a, 

tentando torná-la ainda mais segura, o que fez no posfácio de 2002303.  

 Segundo ele, a lei do sopesamento é regida por duas grandezas, a saber: 

a) o “grau de não satisfação ou de afetação”, também denominado (a nosso ver, 

mais propriamente) de “intensidade da intervenção” de um princípio e; b) importância 

da satisfação do outro princípio”304. 

 Conforme o autor, “todas as classificações ocorrem em um modelo em 

três níveis, ou triádico”, que podem ser identificados por termos como leve (reduzido, 

fraco), moderado e sério (elevado, forte)305. 

 Após elaborar uma série de fórmulas e prever seis hipóteses passíveis de 

ser decididas à luz do escalonamento triádico, Alexy vislumbra a existência de três 

situações a que denomina de “casos de impasse”, nos quais a intensidade da 

intervenção em um determinado princípio tendo em vista as circunstâncias equivale, 

no peso, à importância da satisfação do outro princípio no caso concreto.  É quando 

                                                           
303

 Teoria dos direitos fundamentais, p. 575-628. Sobre o estímulo de Rivers, v. o agradecimento do 
autor no prefácio à edição em inglês (A theory of constitutional rights). 
304

Op. cit., p. 600.  
305

Op. cit., p. 599-600.  
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Alexy admite que, em situações como as que tais [de impasse], o sopesamento leva 

“a uma discricionariedade estrutural para sopesar”306.  E esclarece: 

 

E isso tem que ser assim, porque as intensidades de intervenção e 
os graus de importância não são passíveis de serem metrificados 
com o auxílio de uma escala deste tipo. Com certa frequência, a 
simples classificação como leve, mediano ou sério já cria problemas. 
Às vezes consegue-se, com certo esforço, distinguir entre leve e 
sério, e em alguns casos até mesmo isso parece ser impossível. Por 
isso, escalonamentos jurídicos só são possíveis com limiares 
relativamente rudimentares, e isso nem mesmo em todos os 
casos307. 

 

 Esta fórmula do peso, a que Alexy se refere, significa que “o peso 

concreto de um princípio é um peso relativo, já que determina que este peso 

concreto é o quociente entre a intensidade da intervenção nesse princípio e a 

importância do princípio colidente”308.  

 Após refinar ainda mais a escala do modelo triádico, Alexy acaba por 

admitir que “esses refinamentos têm seus limites” e que “embora um refinamento de 

escala possa solucionar alguns casos de impasse, ele não é capaz de eliminá-los 

por completo, visto que cada aumento na sofisticação também traz consigo maiores 

problemas de aplicação”. E mais: 

 

Para excluir a possibilidade de impasses seria necessário, de 
antemão, classificar a relação de equivalência como impossível, ou 
sustentar que não há nenhum caso no qual ela ocorra. 
A primeira alternativa é uma simples eliminação daquilo que se quer 
ter. Isso é inaceitável. A segunda exige que se indague se os 
princípios de direitos fundamentais e as formas de argumentação 
ligadas à sua aplicação têm uma estrutura tão precisa que pudesse 
fazer com que quase sempre houvesse uma diferença de grau que 
excluísse um impasse; ou seja, um impasse seria tão improvável que 
essa categoria poderia ser eliminada. Isso seria assim se as 
intensidades de intervenção, os graus de importância e os pesos 
abstratos estivessem de fato em condição de serem representados 
por meio de uma escala com infinitos níveis. Uma representação 
desse tipo seria, então, não apenas um modelo idealizado, mas uma 
representação de uma estrutura de fato existente. Mas há poucos 
indícios de que uma tal estrutura de fato exista309.  

                                                           
306

 Teoria dos direitos fundamentais, p. 603. Em outra passagem, Alexy se refere a uma “equivalência 
de valores para todos os casos de impasse. Essa equivalência do impasse no sopesamento é a razão 
para a discricionariedade estrutural” (op. cit., p. 606). 
307

Op. cit., p. 603. 
308

Op. cit., p. 604. 
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Op. cit., p. 610. 
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 O que acaba acontecendo é que o mestre tem de reconhecer a existência 

de casos de impasse, em que exsurge a necessidade de uma discricionariedade 

estrutural para a realização do sopesamento.  Eis sua conclusão: 

 

Os direitos fundamentais não são um objeto passível de ser dividido 
de uma forma tão refinada que exclua impasses estruturais – ou seja, 
impasses reais no sopesamento -, de forma a torná-los praticamente 
sem importância. Nesse caso então, de fato existe uma 
discricionariedade para sopesar, uma discricionariedade estrutural 
tanto do Legislativo quanto do Judiciário310.  

 

 Não é outro o entendimento de Aharon Barak: 

 

A solução para um problema algumas vezes requer o uso da 
discricionariedade judicial. Em verdade, a atribuição de peso para 
valores colidentes não é arbitrária. Entretanto, ela nem sempre é 
ditada pelo sistema jurídico, e isto está relacionado ao uso da 
discricionariedade judicial. Isto não é um chamado ao subjetivismo 
judicial. A discricionariedade não é absoluta. É sempre uma 
discricionariedade limitada. Entretanto, a escolha entre um número 
de opções legítimas pertence ao juiz, sem que o sistema jurídico 
determine a solução. Balanceamento é uma técnica; é um modo de 
pensar; algumas vezes o seu uso não envolve a discricionariedade 
judicial. Algumas vezes ele requer o uso de discricionariedade 
judicial311. 

 

 Portanto, não há como negar: após exercitado o sopesamento até os 

limites que a objetividade pode permitir, a colisão será resolvida discricionariamente 

pelo julgador.  Nestes casos, evidentemente, entra em cena a pessoa do juiz, em 

sua mais íntima essência, que levará, para a difícil e solitária decisão que haverá de 

tomar, suas convicções, sua história, sua ideologia e tudo o mais que diga respeito a 

si próprio. 

 Luís Roberto Barroso, ao tratar do tema, sob a ótica da objetividade da 

decisão judicial, assinala, com extrema precisão, que “tanto no momento de 

elaboração quanto no de interpretação da norma, hão de se projetar a visão 

subjetiva, as crenças e os valores do intérprete”312.  A seguir, assevera que, 
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Op. cit., p. 611.   
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A judge in a democracy, p. 169-70. 
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 Interpretação e aplicação da Constituição, p. 291. Ao tratar da interpretação da Constituição, 
Volnei Carlin adverte que “é razoável cogitar que a formação acadêmica do titular que vai interpretar 
apresenta-se fundamental no processo hermenêutico, pois implica o correto entendimento e aplicação 
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diferentemente da imparcialidade e da impessoalidade, que exigem apenas 

seriedade e boa vontade do intérprete, a neutralidade pressupõe algo impossível, ou 

seja, que o intérprete seja indiferente ao resultado de seu trabalho, uma vez que, se 

há casos que não mobilizam o juiz, há outros que envolvem a escolha de valores.  

Nestes, diz o autor, “o intérprete estará sempre promovendo as suas próprias 

crenças, a sua visão de mundo, o seu senso de justiça”313.  Mais adiante arremata, 

de modo lapidar: 

 

Idealmente, o intérprete, o aplicador do direito, deve ser neutro. E é 
mesmo possível conceber que ele seja racionalmente educado para 
a compreensão, para a tolerância, para a capacidade de entender o 
diferente, seja o homossexual, o criminoso, o miserável ou o 
mentalmente deficiente. Pode-se mesmo, um tanto utopicamente, 
cogitar de libertá-lo de seus preconceitos, de suas opções políticas 
pessoais e oferecer-lhe como referência um conceito idealizado e 
asséptico de justiça. Mas não será possível libertá-lo do próprio 
inconsciente, de seus registros mais primitivos. Não há como 
idealizar um intérprete sem memórias e sem desejos. Em sentido 
pleno, não há neutralidade possível314. 

                                                                                                                                                                                     

da Carta Magna, depreendendo seus valores, sua ideologia, origem e filosofia, fatores esses que 
procuram estabelecer a verdadeira força normativa constitucional” (Os mecanismos de concreção dos 
princípios no âmbito do Direito Administrativo, p. 895). 
313

 Interpretação e aplicação da Constituição, p. 292. O Min. Eros Grau, do STF, no voto proferido na 
ADPF n. 101, contudo, faz a seguinte advertência: “Juízes, especialmente os chamados juízes 
constitucionais, lançam mão intensamente da técnica da ponderação entre princípios quando diante 
do que a doutrina qualifica como conflito entre direitos fundamentais. Como contudo inexiste, no 
sistema jurídico, qualquer regra ou princípio a orientá-los a propósito de qual dos princípios, no 
conflito entre eles, deve ser privilegiado, essa técnica é praticada à margem do sistema, 
subjetivamente, de modo discricionário, perigosamente. A opção por um ou outro é determinada 
subjetivamente, a partir das pré-compreensões de cada juiz, no quadro de determinadas ideologias. 
Ou adotam conscientemente certa posição jurídico-teórica, ou atuam à mercê dos que detém o poder 
e do espírito do seu tempo, inconscientes dos efeitos de suas decisões, em uma espécie de ‘voo 
cego’, na expressão de RÜTHERS. Em ambos os casos essas escolhas são perigosas”. O texto foi 
extraído do Ensaio sobre a interpretação/aplicação do direito, p. 286, que tem a seguinte sequência: 
“No primeiro [caso] porque a posição jurídico-teórica pode não ser a nossa; no segundo porque se 
transformam, esses juízes, em instrumentos dos detentores do poder. São sempre, não obstante, 
escolhas submetidas a reflexões dramáticas. Eu o sei porque não gozo mais do benefício de ser 
somente um teórico do direito, de não estar vinculado pelo dever de tomar decisões que serão, em 
qualquer situação, trágicas para os alcançados por elas. Por que eu? – tenho me perguntado tantas 
vezes, diante de problemas jurídicos concretos. Quem me outorgou legitimidade para decidir? Toda 
decisão jurídica é dramática se o juiz não se limitar ao exercício de práticas meramente burocráticas, 
como um amanuense mediocremente bem comportado” (op. cit., p. 286). 
314

 Interpretação e aplicação da Constituição, p. 293. Em passagem anterior, o autor trouxe à colação 
o entendimento do Prof. de Direito Constitucional da Universidade de Columbia, Herbert Weschsler, 
constante de célebre escrito datado de 1959 elaborado por ocasião do julgamento da Suprema Corte 
americana que foi um marco da dessegregação racial nos Estados Unidos (Brown v. Boards of 
Education) (op. cit., p. 288-90).  O texto, por demais perturbador, especialmente considerando-se que 
o autor posicionou-se contrariamente à decisão, tenta demonstrar que o intérprete deveria ser 
absolutamente neutro – e não tinha sido no caso em questão.  No mesmo sentido: “De todo modo, 
ainda que os princípios o vinculem, a neutralidade política do intérprete só existe nos livros. Na práxis 
do direito ela se dissolve, sempre. Lembre-se que todas as decisões jurídicas, porque jurídicas, são 
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 Posteriormente, ao tratar da técnica da ponderação, o autor registra que 

cada uma das três etapas que a compõem “envolve avaliações de caráter subjetivo, 

que poderão variar em função das circunstâncias pessoais do intérprete e de outras 

tantas influências”315. 

 De fato, por mais que se esforce, o juiz, como qualquer ser humano, não 

é absolutamente neutro.  Ele possui uma história por trás de si (background). Ele 

nasceu e foi criado em determinado ambiente, constituiu família (ou não), viveu e 

vive em sociedade, possui amigos, tem preferências, possui ideologias, vota; enfim, 

é detentor de um cabedal que forma a sua personalidade. Esta, sem dúvida, por 

mais que ele se esforce para evitar, acaba, em maior ou menor medida, 

influenciando o seu julgamento, interferindo diretamente no conteúdo da sua 

decisão. Parece-nos inevitável, portanto, que as experiência pessoais vividas pelo 

juiz no curso de sua existência tenham um relevante papel na decisão judicial.  

 Aliás – permitimo-nos neste momento uma breve digressão – estamos 

cada vez mais convencidos de que o histórico pessoal e profissional de cada ser 

humano tem um papel decisivo na formação da sua intelectualidade e de sua 

ideologia.  De fato, aspectos como o local onde a pessoa nasceu e cresceu, a 

origem e a convivência familiares, as informações a que teve acesso, os estudos 

que desenvolveu, enfim, estes e outros elementos são fundamentais para a 

formação do indivíduo e, por conseguinte, para a ideologia que ostenta. Karl Marx, 

por exemplo, nos idos de 1859 já apontava para a estreita relação existente entre “o 

modo de produção da vida material” e os demais aspectos que regem a vida do 

indivíduo (social, política e intelectual), concluindo que a consciência dos homens é 

ditada por “seu ser social”316. 

                                                                                                                                                                                     

políticas” (GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito, p. 55).  
Mais adiante, o autor reafirma esta posição, explicitando-a (op. cit., p. 211-2). 
315

 Interpretação e aplicação da Constituição, p. 362. No mesmo sentido: “O juiz está habituado a 
perguntar a si mesmo em tais casos qual a solução que seria mais razoável, ou mais sensível, tendo 
em mente a extensão das considerações admissíveis ao decidir um caso, o que inclui mas não se 
exaure na linguagem da lei, precedentes, e outros materiais convencionais destinados à elaboração 
de uma decisão judicial, mas também inclui senso comum, preferências políticas, e geralmente 
muitas outras além dessas” (POSNER, Richard. How judges think, p. 207).  
316

 “O resultado geral a que cheguei e que, uma vez obtido, serviu-me de guia para meus estudos, 
pode formular-se, resumidamente, assim: na produção social da própria existência, os homens 
entram em relações determinadas, necessárias, independentes de sua vontade; estas relações de 
produção correspondem a um grau determinado de desenvolvimento de suas forças produtivas 
materiais. A totalidade dessas relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a 
base real sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política e à qual correspondem formas 
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 De fato, como bem assinala Johnatan Haidt: 

 

Teóricos políticos desde Marx sempre admitiram que as pessoas 
escolhem ideologias para promover seus próprios interesses. O rico 
e poderoso quer preservar e conservar; os lavradores e 
trabalhadores querem mudar as coisas (ou ao menos eles o fariam 
se a sua consciência pudesse ser elevada e eles pudessem ver  
seus interesses próprios de maneira adequada, dizem os 
marxistas)317. 

 

 O autor, contudo, entende que hoje esse critério foi muitíssimo alterado, já 

que “os ricos seguem os dois caminhos (industriais em sua maioria à direita, 

bilionários da tecnologia em sua maioria à esquerda) e como tal fazem os pobres 

(pobres das áreas rurais em sua maioria à direita, pobres das cidades em sua 

maioria à esquerda)”, de modo que “quando os cientistas políticos examinaram isso, 

descobriram que os interesses próprios desempenham um papel irrelevante em 

prever atitudes políticas”318. Conquanto o fato apontado pelo autor seja 

incontestável, continuamos a concordar com a máxima que Marx apresentou no 

célebre prefácio, pois nos parece que ainda hoje a condição social do ser humano 

em muito influencia a sua maneira de pensar e agir em relação a temas cotidianos. 

 De volta aos juízes, reiteramos que não nos parece que esta circunstância 

seja diferente em relação a eles. De fato, os magistrados são seres humanos como 

outros quaisquer e, nesta condição, possuem suas próprias concepções políticas e 

ideológicas, que inevitavelmente são trazidas para o momento de decidir, sobretudo 

quando a solução da causa envolve uma escolha entre direitos fundamentais 

colidentes319. Esta também parece ser a opinião de Aharon Barak: 

 

Diferentes juízes possuem variáveis respostas para as questões que 
estou colocando. Estas diferenças diminuem a partir de variações na 
educação, personalidades, respostas ao mundo à nossa volta, e 
perspectivas sobre o mundo em que vivemos. Isso é natural. Cada 
juiz é um mundo à parte, e nós não devemos desejar que seja 

                                                                                                                                                                                     

sociais determinadas de consciência. O modo de produção da vida material condiciona o processo de 
vida social, política e intelectual. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser; ao 
contrário, é o seu ser social que determina a sua consciência” (FERNANDES, Florestan (Org.). K. 
Marx & F. Engels: História, p. 233-4). 
317

 The righteous mind, p. 277. 
318

 Idem. 
319

 “De outro lado, ao entrar em conflito de maneira recorrente com outros interesses, as regras 
jurídicas destinadas a assegurar a proteção do meio ambiente se acham submetidas, nos litígios, às 
vicissitudes da proporcionalidade, a qual tem justamente por consequência aumentar o poder de 
apreciação do juiz” (DE SADELEER, Nicolas. Quelles balises pour le juge?, p. 226). 
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diferente. Pluralismo ideológico, não uniformidade ideológica, é a 
marca registrada dos juízes em um sistema legal democrático. Juízes 
diferentes refletem – mas não representam – as diferentes opiniões 
que existem na sua sociedade320.  

 

 Não há dúvidas de que o juiz, como ser humano inserido no contexto 

social, possui suas próprias concepções, fruto dos mais diversos aspectos.  Na 

tarefa de julgar casos difíceis, em que não há uma única resposta correta, ele haverá 

de agir consoante dita a sua consciência, uma vez que, inequivocamente, há forte 

dose de discricionariedade a ser exercitada em tais hipóteses. Se o caso que lhe é 

submetido envolve colisão entre direitos fundamentais, então, aí todas estas 

características pessoais do intérprete aflorarão de maneira ainda mais intensa, posto 

que, dentre os direitos em jogo, caso não seja possível harmonizá-los (concordância 

prática), terá de haver a opção por um em detrimento do outro.  

 Desse modo fica mais fácil entender por que situações praticamente 

idênticas que envolvem colisão de princípios são resolvidas em sentidos 

diametralmente opostos, como se verá no próximo capítulo.  Isto se deve ao fato de 

que cada julgador enfrenta o problema que lhe é submetido (da colisão) de acordo 

com o seu ponto de vista e, sendo-lhe facultado exercer o sopesamento, 

especialmente nos casos de impasse, tendo em vista que não há hierarquia entre os 

direitos que estão em jogo, permite que a decisão por ele tomada se dê em prol de 

um ou de outro princípio321.  Contudo, isso não quer dizer que não deva se esforçar 

ao máximo para exercer a ponderação de maneira neutra, evitando, tanto quanto 

possível, que a discricionariedade se aproxime do arbítrio, gerando indesejável 

insegurança jurídica, como bem salienta Eros Roberto Grau: 

 

O que há em tudo de mais grave é, no entanto, a incerteza jurídica 
aportada ao sistema pela ponderação de princípios. É bem verdade 
que a certeza jurídica é sempre relativa, dado que a interpretação do 
direito é uma prudência (...), uma única correta sendo inviável, a 
norma sendo produzida pelo intérprete. Mas a vinculação do 
intérprete ao texto – o que excluiria a discricionariedade judicial – 
instala no sistema um horizonte de relativa certeza jurídica que 

                                                           
320

 The judge in a democracy, p. xv.   
321

 Logo, absolutamente equivocada, a nosso sentir, a afirmação de que, em tais hipóteses, o juiz 
“deve ter como orientação a razão pública, ou seja, aquela razão que transcende os interesses e os 
valores de cunho individual, buscando a realização do Bem Comum e dos valores da Sociedade, 
evitando-se as arbitrariedades marcadas pelo desvio de finalidade do público para o privado” 
(CAVEDON, Fernanda de Salles. Função social e ambiental da propriedade, p. 145).  Nem pública, 
nem privada, nem transindividual.  A solução deve se dar mediante argumentação, consoante, 
inclusive, admite a autora no parágrafo seguinte de seu texto. 
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nitidamente se esvai quando as opções do juiz entre princípios são 
praticadas à margem do sistema jurídico. Então a previsibilidade e 
calculabilidade dos comportamentos sociais tornam-se inviáveis e a 
racionalidade jurídica desaparece322.   

 

 Ou, ainda pior, que atinja a tirania dos valores, expressão de Carl Schmitt 

utilizada pelo mesmo Eros Roberto Grau323. 

 De fato, como bem salienta Ana Paula de Barcellos, se não há outro meio 

de solucionar os casos difíceis senão mediante ponderação, em virtude da 

complexidade da sociedade atual, da estrutura do Estado e da Constituição, “isso 

não condena os cidadãos a dependerem cegamente de cada intérprete e de suas 

concepções pessoais”324. 

 Como se vê, não é fácil a atividade jurisdicional325.  

 De todo modo e até para se preservar, o juiz deve também evitar expor 

publicamente suas convicções e ideais.  Tudo aquilo que estamos afirmando até 

                                                           
322

Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito, p. 287. Quanto à possibilidade de 
arbítrio, colhe-se de interessante decisão do TJSC: “A partir de um discurso em que não se permite 
admitir a exclusão de um princípio – mas apenas sua retração em face de outro, em tese mais 
abrangente (isso porque, explica Paulo Bonavides, princípios justificam-se na dialética do valor – 
Curso de direito constitucional, Malheiros, 2008, p. 279 e segs.) – tem-se permitido decidir 
casuisticamente, sem orientação com maior objetividade, o que exige muito cuidado para não dar 
margem ao arbítrio. A abstração e a generalidade que permitem esse discurso requer correção; se 
diante do discurso positivista a flor poderá até mudar de nome, mas não de perfume, a retórica 
principiológica, manejada com pouca habilidade ou com livre orientação, dá à flor qualquer cheiro 
(enfim, o que se quer). Evidentemente não proponho um discurso antiprincipiólogico; vejo, apenas, a 
necessidade de melhor dimensioná-lo no caso concreto, sobretudo porque, conforme realcei, a 
proteção ambiental usa como pauta argumentativa dedução bastante ampla e genérica (a 
precaução). É a defesa do primado da incerteza, com o que, essencialmente na abstração do plano 
principiológico, dificilmente encontra-se base sustentável de contestação” (Apelação Cível n. 
2010.029244-6, da Capital, Rel. Des. Substituto Ricardo Roesler, decisão de 22/6/11). 
323

 Após explicar no que consiste, o autor conclui: “A submissão de todos nós a essa tirania é tanto 
mais grave quanto se perceba que os juristas – em especial os juízes – quando operam a 
ponderação entre princípios fazem-no, para impor os seus valores, no exercício de pura 
discricionariedade, em regra não se dando conta de que o fazem” (Ensaio e discurso sobre a 
interpretação/aplicação do direito, p. 289). 
324

Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional, p. 160. Para a autora, devem existir parâmetros 
a ser seguidos pelo julgador, quando defrontado com situações como os que tais (hard cases). 
Lembre-se aqui a exortação feita por Dworkin, ao narrar interessante e curioso episódio: “Quando 
Oliver Wendell Holmes era um Associate Justice da Suprema Corte ele deu ao jovem Learned Hand 
uma carona no carro que o levava ao caminho da Corte. Hand saiu no seu destino, abanou para o 
carro que partia e gritou de modo divertido: “Faça justiça, Justice!”. Holmes parou o táxi, fez o 
motorista dar a volta, e se virou para um atônito Hand. “Este não é o meu trabalho!”, disse ele, 
inclinando-se para fora da janela. Então o carro deu a volta e partiu, levando Holmes de volta para o 
seu trabalho de alegadamente não fazer justiça” (Justice in robes, p. 1). 
325

 “É difícil ser um juiz. É ainda mais difícil ser um bom e valioso juiz. (...) É difícil ser um juiz porque 
o juiz é um solitário. É difícil ser um bom e valioso juiz, porque isto requer o poder de abstrair, 
reconhecer o direito na sua inteireza e a relação entre ele aos valores e princípios da sociedade, a 
habilidade de balancear as demandas conflituosas e dar expressão ao que é fundamental e básico, 
desqualificando o que é temporário e passageiro – e fazer tudo isto com a máxima objetividade” 
(BARAK, Aharon. A judge in a democracy, p. 310). 
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aqui – no sentido de que o juiz é um ser humano como outro qualquer e, como tal, 

possui suas próprias convicções – é algo para ser guardado internamente a sete 

chaves e só se externar no momento único da decisão judicial que envolve a 

solução de casos difíceis, e ainda assim, caso a máxima da proporcionalidade não 

leve a um resultado neutro. Se o juiz começa a se manifestar na mídia, em 

programas de televisão ou mesmo em palestras e seminários, expondo as suas 

convicções pessoais sobre determinado tema, ele corre o sério risco de perder a 

credibilidade.  

 Do mesmo modo, o juiz deve evitar manter relacionamentos muito 

estreitos com entidades que possam ter os interesses que defendem submetidos à 

jurisdição, como associações de defesa do meio ambiente ou entidades ligadas ao 

setor produtivo. Tampouco participar de reuniões ou assembleias em que se 

discutam situações que possam vir a se configurar em casos judiciais de colisão. O 

juiz não é um consultor e, portanto, não pode agir como se fosse. O magistrado, que 

cedo ou tarde poderá vir a ser conclamado a decidir um caso difícil, não deve se 

expor publicamente. Deve manter-se longe dos holofotes e – repita-se – guardar 

suas convicções pessoais para o momento final da decisão que envolve o conflito, 

depois que todas as maneiras de solucioná-lo revelaram-se insuficientes.  

 De fato, é de todo rechaçável que um juiz, a quem compete solucionar 

hipóteses de colisão entre o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e 

outro direito fundamental, transforme-se em uma espécie de “pop star” na defesa de 

uma determinada causa – seja ela qual for –, esquecendo, por vezes, do dever de 

imparcialidade que deve nortear a atividade jurisdicional. Se o político, o 

administrador público, o cidadão comum podem se dar ao luxo de aparecer em 

público defendendo certa ideologia, o mesmo não se pode dizer do juiz326.  

 Conclui-se este tópico, portanto, afirmando que não há neutralidade 

absoluta e, diante dos casos de impasse, o juiz irá decidir discricionariamente, 

optando por um dos direitos colidentes em detrimento do outro, mediante o exercício 
                                                           
326

 Bastante válido, portanto, o alerta: “É certo que, ao mesmo tempo em que a judicialização se 
mostra muitas vezes necessária, levando-se em conta a supremacia da Constituição e a necessidade 
de proteção dos direitos individuais e também dos coletivos, muitas vezes este fenômeno pode ser 
bastante perigoso. Isto ocorre, pois há evidente tendência de os conflitos políticos passarem a ser 
decididos por um órgão de caráter jurisdicional, que não goza da legitimidade democrática direta que 
as eleições conferem ao Legislativo e ao Executivo. Ademais, os tribunais podem muitas vezes, tendo 
em vista as matérias de caráter complexo, afastar-se de razoes jurídicas e decidir de acordo com 
motivações políticas, o que vai de encontro com os fundamentos do Poder Judiciário e do juiz 
imparcial” (FREITAS, Mariana Almeida Passos de. A judicialização da política em matéria 
socioambiental, p. 190). 
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da ponderação327. Para isto, contudo, deverá exercer, de maneira tão ampla quanto 

lhe seja possível, a argumentação. 

 

8 Argumentação328 

 

 Não basta que o juiz deseje decidir de uma certa maneira os casos 

difíceis, optando por um princípio em detrimento de outro. Para fazê-lo, deverá 

fundamentar de maneira substancial a sua decisão. 

 Convém, desde logo, advertir, com Robert Alexy, que a argumentação 

não é um tema meramente teórico, mas sim de extrema relevância prática:  

 

Esta demanda por racionalidade no argumento pode ser estendida a 
qualquer situação em que advogados se envolvem no debate. 
Portanto questões como a natureza da argumentação racional em 
geral e da argumentação jurídica racional em particular não são 
apenas do interesse de teóricos do direito e filósofos jurídicos. Eles 
são problemas que pressionam advogados praticantes e um tema de 
preocupação para cada cidadão ativo no foro. Não apenas a posição 
do direito acadêmico como uma disciplina científica mas também a 
legitimidade das decisões judiciais dependem da possibilidade de 
argumentação jurídica racional329.  

 

 Acrescente-se a isso que a importância da argumentação é ainda maior 

quando se trata do seu uso como forma de justificar as decisões que, através da 

ponderação, solucionam os casos de colisão de direitos fundamentais. Não é à toa 

                                                           
327

 Eros Roberto Grau, contudo, embora admita a ausência de neutralidade possível, nega a 
existência de discricionariedade judicial, mesmo na solução de casos difíceis.  Para ele: “A atribuição 
de peso maior a um – e não a outro – não é, porém, discricionária. Retorno ao já afirmado: o 
intérprete está vinculado pelos princípios: além disso, não se interpreta o direito em tiras, aos 
pedaços. O momento da atribuição de peso maior a um determinado princípio é extremamente rico, 
porque nele – desde que se esteja a perseguir a definição de uma das soluções corretas, no elenco 
das possíveis soluções corretas a que a interpretação jurídica pode conduzir – pondera-se o direito 
inteiro, como totalidade. Variáveis múltiplas, de fato – as circunstâncias peculiares do problema 
considerado – e de ordem jurídica – linguísticas, sistêmicas e funcionais –, são descortinadas. E, 
paradoxalmente, é precisamente o fato de o intérprete estar vinculado, retido, pelos princípios que 
torna mais criativa a prudência que pratica” (Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do 
direito, p. 201).  Mais adiante, o autor reafirma este ponto de vista, salientando que “interpretar o 
direito é formular juízos de legalidade. A discricionariedade é exercitada em campo onde se formulam 
juízos de oportunidade (=escolha entre indiferentes jurídicos), exclusivamente porém quando uma 
norma jurídica tenha atribuído à autoridade pública a sua formulação” (op. cit., p. 215). 
328

 Não se pretende, por óbvio, tendo em vista os objetivos do presente trabalho, exaurir o tema, que 
é de grande amplitude; mas, apenas, demonstrar a sua importância como mecanismo de justificar a 
ponderação exercitada com vistas a solucionar os casos de colisão entre direitos fundamentais. Para 
uma visão mais detalhada do tema, v. as seguintes obras: PERELMAN, Chaim. OLBRECHTS-
TYTECA, Lucie. Tratado da argumentação. ALEXY, Robert. A theory of legal argumentation. LEVI. 
Edward H. An introduction to legal reasoning.  
329

A theory of legal argumentation, p. vii. 
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que o dever de fundamentação das decisões judiciais é preceito constitucional 

expresso (art. 93, IX, da CF/88), além de constar da legislação extravagante, como é 

o caso, por exemplo, do disposto no art. 125 do Código de Processo Civil. Sobre o 

tema, o alerta de Nelson Nery Jr. extremamente valioso: 

 

A motivação da sentença pode ser analisada por vários aspectos, 
que vão desde a necessidade de comunicação judicial, exercício de 
lógica e atividade intelectual do juiz, até sua submissão, como ato 
processual, ao estado de direito e às garantias constitucionais 
estampadas na CF 5.º, trazendo consequentemente a exigência da 
imparcialidade do juiz, a publicidade das decisões judiciais, a 
legalidade da mesma decisão, passando pelo princípio constitucional 
da independência jurídica do magistrado, que pode decidir de acordo 
com sua livre convicção, desde que motive as razões de seu 
convencimento (princípio do livre convencimento motivado)330. 

 

 No mesmo norte é a lição de Luís Roberto Barroso, in verbis: 

 

É bem de ver, no entanto, que a ponderação, embora preveja a 
atribuição de pesos diversos aos fatores relevantes de uma 
determinada situação, não fornece referências materiais ou 
axiológicas para a valoração a ser feita. No seu limite máximo, 
presta-o ao papel de oferecer um rótulo para voluntarismos e 
soluções ad hoc, tanto as bem-inspiradas como as nem tanto. 
O risco de tal disfunção, todavia, não a desmerece como técnica de 
decisão nem priva a doutrina da possibilidade de buscar parâmetros 
mais bem definidos para sua aplicação. No estágio atual, a 
ponderação ainda não atingiu o padrão desejável de objetividade, 
dando lugar a ampla discricionariedade judicial. Tal 
discricionariedade, no entanto, como regra, deverá ficar limitada às 
hipóteses em que o sistema jurídico não tenha sido capaz de 
oferecer a solução em tese, elegendo um valor ou interesse que 
deva prevalecer. A existência de ponderação não é um convite para 
o exercício indiscriminado de ativismo judicial. O controle de 
legitimidade das decisões obtidas mediante ponderação tem sido 
feito através do exame da argumentação desenvolvida. Seu objetivo, 
de forma bastante simples, é verificar a correção dos argumentos 
apresentados em suporte de uma determinada conclusão ou ao 
menos a racionalidade do raciocínio desenvolvido em cada caso, 
especialmente quando se trate do emprego da ponderação.331 

                                                           
330

Princípios do processo na Constituição Federal, p. 286. 
331

Interpretação e aplicação da Constituição, p. 363-4. O autor parece tentar deixar claro o seu 
entendimento de que a discricionariedade não é o ideal, mas, diante da ausência de um padrão 
desejável de ponderação, é o possível. Assim, a argumentação ganha relevância ainda maior. A 
principal questão a ser respondida pela teoria da argumentação, no dizer do autor, pode ser 
visualizada no seguinte: “se há diversas possibilidades interpretativas acerca de uma mesma 
hipótese, qual delas é a correta? Ou, mais humildemente, ainda que não se possa falar de uma 
decisão correta, qual (ou quais) delas é (são) capaz(es) de apresentar uma fundamentação racional 
consistente? Como verificar se uma determinada argumentação é melhor do que outra?” (op. cit., p. 
364-5).  No mesmo sentido: “Por que determinado enunciados determinados enunciados estão sendo 
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Mais adiante, reforça esse ponto de vista, ao arrematar: 

 

Em suma, o controle da racionalidade do discurso jurídico suscita 
questões diversas e complexas, que se tornam tanto mais graves 
quanto maior seja a liberdade concedida a quem interpreta. No caso 
da interpretação constitucional, a argumentação assume, muitas 
vezes, um papel decisivo: é que o caráter aberto de muitas normas, o 
espaço de indefinição de conduta deixado pelos princípios e os 
conceitos indeterminados conferem ao intérprete elevado grau de 
subjetividade. A demonstração lógica adequada do raciocínio 
desenvolvido é vital para a legitimidade da decisão proferida332. 

 

 No mesmo sentido, Ana Paula de Barcellos afirma: 

 

A justificação, por sua vez, está associada à necessidade de 
explicitar as razões pelas quais uma decisão foi tomada dentre 
outras que seriam possíveis. Na verdade, cuida-se de transformar os 
diferentes processos lógicos internos do aplicador, que o conduziram 
a uma determinada conclusão, em linguagem compreensível para a 
audiência. Há aqui um ponto importante que é muitas vezes 
negligenciado. Em um Estado republicano, no qual – repita-se – 
todos são iguais, ninguém tem o direito de exercer poder político por 
seus méritos pessoais, excepcional capacidade ou sabedoria. Todo 
aquele que exerce poder político o faz na qualidade de agente 
delegado da coletividade e deve a ela satisfação por seus atos. Esse 
raciocínio, bastante singelo do ponto de vista da teoria democrática, 
também se aplica ao Judiciário. O juiz exerce poder político ao 
desempenhar uma das atividades próprias do Estado: a jurisdição. É, 
portanto, um agente delegado da sociedade, a quem deve contas de 
sua atuação. Note-se que a decisão judicial não é mero conselho: ela 
poderá ser imposta pela força ao jurisdicionado, se necessário, em 
uma manifestação típica do poder de império estatal. Parece 
evidente que o cidadão tem o direito de saber por que um seu agente 
delegado decidiu em determinado sentido e não em outro333. 

 

 Também assim, Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins afirmam: 

                                                                                                                                                                                     

considerados e outros não? Por que uma determinada solução deve ser adotada e não outra, 
igualmente respaldada por fundamento normativo?” (BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, 
racionalidade e atividade jurisdicional, p. 45). 
332

Interpretação e aplicação da Constituição, p. 368-9. 
333

Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional, p. 46-7. Em outra passagem, a autora sustenta 
que, nas situações de ponderação, “o intérprete carregará o ônus especialmente reforçado da 
motivação” (op. cit., p. 162). É a mesma preocupação demonstrada por Humberto Ávila ao tratar do 
conflito de regras – tema de que nos ocuparemos no último item do presente capítulo –, quando 
afirma que “a superação de uma regra deve ter uma fundamentação condizente: é preciso 
exteriorizar, de modo racional e transparente, as razões que permitem a superação. Vale dizer, uma 
regra não pode ser superada sem que as razões de sua superação sejam exteriorizadas e possam, 
com isso, ser controladas. A fundamentação deve ser escrita, juridicamente fundamentada e 
logicamente estruturada” (Teoria dos princípios, p. 120). 
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A doutrina pode contribuir na fixação de limites, estudando os casos 
típicos de colisão e propondo soluções. A decisão final cabe ao 
Poder Judiciário, que deverá, para que sua decisão seja 
juridicamente correta, justificar, isto é, fundamentar o modo de 
limitação dos direitos em conflito. A Constituição Federal impõe, em 
seu art. 93, IX, que todas as decisões dos tribunais sejam 
fundamentadas e a necessidade de fundamentação deriva também 
do próprio significado dos direitos fundamentais no Estado 
democrático de direito. O frequente desrespeito do imperativo de 
fundamentação na prática jurisdicional que se exprime com 
fundamentações incompletas e de cunho retórico não pode ser 
justificado com a simples referência à sobrecarga que enfrenta o 
Poder Judiciário. A fundamentação é dever e não simples faculdade 
do juiz334. 

 

 Trazendo tudo isto para o âmbito do Direito Ambiental, Anízio Pires 

Gavião Filho demonstra uma pertinente preocupação com os riscos decorrentes da 

“irracionalidade, da “subjetividade” e dos “saltos lógicos” da ponderação, o que exige 

que esta esteja vigorosamente unida à argumentação. Para ele, aliás, “a ponderação 

não é simplesmente a decisão de estabelecimento de uma regra de preferência, mas 

a sua fundamentação”335. 

 Um dos mais graves problemas que se enfrenta nos casos envolvendo a 

colisão do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e 

outros direitos fundamentais é justamente a ausência de fundamentação nas 

decisões336. Lamentavelmente, muitas vezes, ao invés de se examinar detidamente o 
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Teoria geral dos direitos fundamentais, p. 162. 
335

 O direito fundamental ao ambiente e a ponderação, p. 64. A angústia do autor, a nosso ver 
acertada, permeia boa parte do texto, em que, após se afirmar que “se razões não são apresentadas, 
não há decisão racional”, termina com a seguinte conclusão: “O decisivo para a racionalidade da 
ponderação nos casos de colisão do direito fundamental ao ambiente com outros princípios é a 
argumentação judicial. Uma ponderação racional somente será alcançada sob as bases de uma 
argumentação racional, construída a partir das regras de argumentação mesma e da própria 
ponderação” (op. cit., p. 69). Neste mesmo sentido, Gustavo Alexandre Magalhães e Luis André de 
Araújo Vasconcelos, ao tratarem do licenciamento ambiental, asseveram que “as restrições impostas 
pelo Estado à atuação da iniciativa privada devem ser necessárias e exaustivamente justificadas, sob 
pena de ofensa ao princípio constitucional da proporcionalidade” (O licenciamento ambiental à luz do 
princípio constitucional da proporcionalidade, p. 242). 
336

 “Existem – e não deixa de ser trágico – os que declinam de pensar. Pior ainda: não decidem. Ante 
um caso qualquer, vão à jurisprudência. O que tiver sido anteriormente afirmado pela maior parte dos 
julgados, esta será a sua solução. Há certo conforto para a consciência, que não foi obrigada a se 
definir. Não se enfrentou o dilema da dúvida metódica, para alguns com tendência a se tornar 
sistemática. Nunca chegam a uma certeza. Atormentam-se diante da possibilidade de várias soluções 
para a mesma causa. Mas o resultado é a construção de consensos artificiais, que poderiam ser 
melhor trabalhados se submetidos à dialética. O prejuízo é que a jurisprudência – que precisa ser 
dinâmica, pois a vida não é estática – permanece cristalizada. E o cadinho do primeiro grau, campo 
de prova das questões que atormentam a sociedade em determinada época, limitam-se a um estéril 
servilismo jurisprudencial” (NALINI, José Renato. O juiz e a Constituição ecológica, p. 67. 
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caso concreto e aplicar-se a ponderação entre os direitos colidentes, prefere-se o 

caminho mais fácil do uso das chamadas figuras de retórica, que, como bem 

salientam Chaim Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca, sempre foram “consideradas 

simples ornamentos, que se contribuem para deixar o estilo artificial e floreado”337.  

 É o que vem ocorrendo em muitos casos com o princípio da precaução 

(de que trataremos no próximo tópico) e, mais recentemente, com o chamado 

princípio da proibição do retrocesso ecológico (objeto de análise no próximo 

capítulo). Sem olvidar a relevância do primeiro e o fato de que o segundo vem sendo 

alvo das mais intensas manifestações de apoio da doutrina recente – tudo 

consoante se verá –, o fato é que ambos os princípios, por estarem adquirindo o 

status de verdadeiros dogmas do Direito Ambiental, têm sido utilizados como 

alternativas à necessidade de se proceder à argumentação.  Em suma, o que se tem 

visto é que, uma vez invocado o princípio da precaução, por exemplo, não seria 

necessário dizer mais nada, já que ele falaria por si só. 

 Evidentemente, não se quer aqui equiparar este relevante princípio a uma 

simples figura de retórica.  O que se está sustentando é que, por razões 

desconhecidas, o princípio da precaução assim tem sido utilizado na prática, de 

modo a que baste invocá-lo para que se torne dispensável argumentar. 

 Não é como entendemos, contudo.  Para nós, seja qual for o argumento 

que esteja em jogo, o conflito entre direitos fundamentais deve ser resolvido através 

da ponderação, aplicando-se a máxima da proporcionalidade e mediante 

argumentação.  Imaginar que um determinado argumento, por mais relevante que 

seja, pudesse substituir o dever de fundamentação da decisão que privilegia um 

direito fundamental em detrimento do outro equivaleria, a nosso sentir, em 

reconhecer a existência de direitos absolutos. Ademais, há necessidade de que o 

jurisdicionado conheça os argumentos que levaram o julgador a decidir em favor de 

um direito e não do outro, sob o sério risco de a concepção pessoal do intérprete 

aflorar de maneira absoluta e arbitrária e a falta de argumentos visíveis dificultar-lhe 

o controle. 

 

9 O princípio da precaução e o seu eventual uso na ponderação dos direitos 

fundamentais colidentes 
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Tratado da argumentação, p. 189. 
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 Diante de todo o exposto até aqui, insta verificar até que ponto o princípio 

da precaução pode interferir na solução dos casos de direitos fundamentais 

colidentes. Pode ele ser uma espécie de “fiel da balança” nas hipóteses em que não 

foi possível resolver a colisão através da máxima da proporcionalidade? 

 Antes, porém, de responder a esta difícil e tormentosa pergunta, é de se 

esmiuçar o conceito e o alcance do princípio em análise, que “tem recebido atenção 

crescente ao redor do mundo, tendo se tornado a base para inúmeros debates 

internacionais sobre risco, saúde e meio ambiente”, como salienta Cass Sunstein338. 

Segundo ele, a ausência de certeza científica quanto aos possíveis impactos da 

atividade a ser desenvolvida não constitui óbice a que seja proibida, ao menos até 

que se comprove, quantum satis, a inexistência de riscos.  

 Restou ele consagrado na Declaração do Rio, que, em seu Princípio n. 

15, estabeleceu:  

 

Com o fim de proteger o meio ambiente os estados devem aplicar 
amplamente o critério de precaução conforme às suas capacidades. 
Quando haja perigo de dano grave ou irreversível, a falta de uma 
certeza absoluta não deverá ser utilizada para postergar-se a adoção 
de medidas eficazes em função do custo para impedir a degradação 
do meio ambiente. 

 

 Sobre o tema, a melhor definição parece ser a de Michel Prieur, que 

assim se manifesta: 

 

Face à irreversibilidade de certas agressões ao meio ambiente e à 
incerteza científica que afeta os problemas complexos (diminuição da 
camada de ozônio, centrais nucleares e dejetos radioativos, 
utilização de organismos geneticamente modificados), uma nova 
forma de prevenção foi imaginada para proteger a sociedade contra 
os riscos ainda desconhecidos ou incertos. A ignorância quanto às 
consequências exatas a curto ou a longo prazo de certas ações não 
deve servir de pretexto para remeter para mais tarde a adoção de 
medidas visando a prevenir a degradação do meio ambiente. Dito de 
outra forma, à incerteza ou à controvérsia científica atual, é melhor 
tomar as medidas de proteção severa a título de precaução do que 
nada fazer. É em realidade colocar concretamente em prática o 
direito ao meio ambiente das gerações futuras339. 
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Laws of fear, p. 4. 
339

 Droit de l’Environnement, p. 144. 
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 Em outras palavras, não é por não se conhecer, com exatidão, as 

consequências possivelmente nefastas de determinada atividade produtiva que se 

irá simplesmente permiti-la.  Também a incerteza científica pode servir de base a 

evitar um dano ambiental que só se venha a conhecer no futuro.  A própria 

concepção do Direito Ambiental como um direito das gerações futuras reforça a 

necessidade de adoção deste princípio. Ou, como bem assinalam Susan Wolf e 

Anna White,  

 

a essência do princípio é que na ausência de firme evidência 
científica sobre os efeitos de uma substância particular ou atividade a 
proteção ao meio ambiente deve ser primeiramente levada em conta. 
Não há necessidade de aguardar pela prova científica conclusiva 
antes de tomar ação preventiva. Em outras palavras, ao meio 
ambiente é dado o benefício da dúvida340. 

 

 O princípio em questão tem sido largamente difundido na doutrina e na 

jurisprudência pátrias. O STJ, por exemplo, durante o período em que o Min. Ari 

Pargendler exerceu a Presidência, adotou o princípio da precaução em diversas 

circunstâncias, em sede de pedidos de suspensão de tutela antecipada. Em uma 

delas, para determinar a realização de audiências públicas; em outra, por não ter 

havido licenciamento pelo IBAMA (caso de incompetência, não de precaução); há 

um caso de suspensão do licenciamento da ampliação de uma via litorânea 

(prevenção, portanto); outro, de ampliação da rede de esgotos; suspensão de 

instalação de aterro sanitário; paralisação das obras de empreendimento imobiliário; 

legitimidade de ato administrativo expedido pelo IBAMA341. 

 É necessário, porém, ter muita cautela para evitar distorções indesejáveis, 

que devem ser rechaçadas. A primeira delas diz com a indevida utilização do 

princípio quando o que está em jogo no litígio é uma atividade devidamente 

licenciada pelo Poder Público.  Nestes casos, o princípio que deve ser invocado é o 

da prevenção, que se diferencia do da precaução pelo fato de que nos casos em 

que aquele é utilizado se sabe qual o alcance dos impactos ambientais. Não há 
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 Principles of Environmental Law, p. 17. 
341

 Respectivamente: AgRg na n. SLS 1.552/BA, Rel. Ministro Ari Pargendler, in DJe 6/6/12; AgRg na 
SLS n. 1.564/MA, Rel. Ministro Ari Pargendler, in DJe 6/6/12; AgRg na SLS n. 1.524/MA, Rel. Ministro 
Ari Pargendler, in DJe 18/5/12; AgRg na SLS n. 1.429/GO, Rel. Ministro Ari Pargendler, in DJe 
29/2/12. AgRg na SLS n. 1.279/PR, Rel. Ministro Ari Pargendler, in DJe 6/5/11; AgRg na SLS n. 
1.323/CE, Rel. Ministro Ari Pargendler, in DJe 2/8/11. AgRg na SLS n. 1.302/PE, Rel. Ministro Ari 
Pargendler, in DJe 11/3/11. 
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incerteza científica, como na precaução, mas previsibilidade. Logo, são princípios 

distintos e distinta é a sua aplicação. Neste sentido, clara é a lição de Édis Milaré: 

 

De maneira sintética, podemos dizer que a prevenção trata de riscos 
ou impactos já conhecidos pela ciência, ao passo que a precaução 
se destina a gerir riscos ou impactos desconhecidos. Em outros 
termos, enquanto a prevenção trabalha com o risco certo, a 
precaução vai além e se preocupa com o risco incerto. Ou, ainda, a 
prevenção se dá em relação ao perigo concreto, ao passo que a 
precaução envolve o perigo abstrato. 
(...) 
Na prática o princípio da prevenção tem como objetivo impedir a 
ocorrência de danos ao meio ambiente, através de imposição de 
medidas acautelatórias, antes da implantação de empreendimentos e 
atividades consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras.  
O estudo de impacto ambiental, previsto no art. 225, §1º, IV, da CF, é 
exemplo desse direcionamento preventivo. 
b) Princípio da precaução 
A invocação do princípio da precaução é uma decisão a ser tomada 
quando a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta 
e haja indicações de que os possíveis efeitos sobre o meio ambiente, 
a saúde das pessoas ou dos animais ou a proteção vegetal possam 
ser potencialmente perigosas ou incompatíveis com o nível de 
proteção escolhido. 
A bem ver, tal princípio enfrenta a incerteza dos saberes científicos 
em si mesmos. Sua aplicação observa argumentos de ordem 
hipotética, situados no campo das possibilidades, e não 
necessariamente de posicionamentos científicos claros e 
conclusivos. Procura instituir procedimentos capazes de embasar 
uma decisão racional na fase de incertezas e controvérsias, de forma 
a diminuir os custos da experimentação342. 

 

 Também assim, Alexandra Aragão afirma que este princípio diferencia-se 

“do da prevenção, por exigir uma protecção antecipatória do ambiente ainda num 

momento anterior àquele em que o princípio da prevenção impõe uma actuação 

preventiva”343. 

 Fica claro, portanto, que os dois princípios não se confundem, em 

absoluto.  Não obstante, tem havido muita confusão na prática judiciária, com a 

invocação do princípio da precaução em casos nos quais, evidentemente, ele não se 

aplica, mas sim o da prevenção.  Este equívoco acaba por gerar duas graves 
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Direito do ambiente, p. 1069-1071. Da jurisprudência: “O princípio da prevenção aplica-se aos 
casos em que se dispõe de informações conhecidas, certas ou provadas sobre o risco da atividade ou 
comportamento, são hipóteses em que há perigo concreto. A precaução, por sua vez, está voltada às 
hipóteses de perigo abstrato, onde o risco é hipotético ou incerto, de modo que, havendo dúvida 
quanto aos danos da atividade, esta sorve em favor do bem ambiental” (TJSC. Agravo de Instrumento 
n. 2007.011758-8, Rel. Des. Volnei Carlin, decisão de 29/11/07). 
343

Direito Constitucional do ambiente na União Européia, p. 63-4. 
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consequências.  A primeira consiste em se pretender uma abstenção baseada em 

uma incerteza que não existe, já que, se a atividade está sob licenciamento, é 

porque os impactos ambientais são previsíveis.  A segunda implica contribuir para 

um “esvaziamento de sentido do princípio da precaução”344. 

 Para que não pairem dúvidas, importa proceder a uma análise mais detida 

do princípio da prevenção. Cuidando do tema, José Eduardo de Oliveira Figueiredo 

Dias atesta que “não haverá dúvidas em colocar o princípio da prevenção em 

primeiro lugar no tratamento dos princípios fundamentais do direito do ambiente, já 

que não há divergências doutrinárias quanto à base preventiva deste direito”345. 

 Uma vez mais, colham-se as palavras de Michel Prieur para definir o 

princípio: 

 

A prevenção consiste em impedir a ocorrência de danos ao meio 
ambiente pelas medidas propriamente ditas preventivas antes da 
elaboração de um plano ou a realização de uma obra ou de uma 
atividade. A ação preventiva é uma ação antecipatória e a priori que, 
desde muitíssimo tempo, é preferível às medidas a posteriori do tipo 
separação, restauração ou repressão que intervêm após uma 
verdadeira agressão ao meio ambiente. Por vezes se opuseram os 
dois tipos de medidas. Em realidade elas não são exclusivas, mas 
complementares pois nem sempre é possível prever tudo346. 

 

 No mesmo sentido, Susan Wolf e Anna White afirmam que o princípio em 

tela “requer mais ações pensadas baseadas em que ‘prevenção é melhor do que a 

cura’ e que medidas devem ser tomadas para prevenir ou minimizar os efeitos da 

poluição antes que o processo poluidor tenha início”347. 

 Contudo, é de se deixar claro desde logo: não se pode pretender que a 

aplicação do princípio em apreço tenha por escopo eliminar por completo os 

impactos ambientais causados pela atividade econômica348.  Isto simplesmente não 
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 SETZER, Joana.; GOUVEIA, Nelson da Cruz. Princípio da precaução rima com ação, p. 167.  
Após colacionarem algumas decisões judiciais em que ocorreu o equívoco, os autores concluem: 
“Fora essas, existem outras dezenas de decisões que mostram um entendimento equivocado do 
princípio da precaução, quando seria o caso de aplicar-se o princípio da prevenção ou simplesmente 
o princípio de uma obrigação geral de proteger o meio ambiente. Essa prática só vem dificultar a 
concretização de sua aplicação” (op. cit., p. 168). 
345

 Tutela ambiental e contencioso administrativo, p. 51.  
346

 Droit de l’environnement, p. 71. 
347

 Principles of Environmental Law, p. 16.  
348

 “O licenciamento ambiental é um procedimento administrativo cuja finalidade primordial é a de 
estabelecer controle prévio sobre as atividades utilizadoras de recursos ambientais, de forma que 
sejam evitados os danos ambientais. Não é, entretanto, uma característica do licenciamento 
ambiental fazer com que o nível de emissão de substâncias estranhas ao ambiente seja igual a zero” 
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é possível. Com efeito, como bem assinala Mario Francisco Valls, “tanto a atividade 

do ser humano como a da natureza produz um impacto ambiental”.  E mais: “Esse 

impacto pode beneficiar ou prejudicar um terceiro. Mas a qualificação do impacto 

como benefício ou prejuízo é subjetiva, já que o sujeito afetado pode considerar um 

impacto benéfico ou prejudicial segundo seu critério e interesses”349. 

 Nessa mesma esteira, José Rubens Morato Leite, ao tratar do que 

denomina de “limites da tolerabilidade do dano ambiental”, sublinha: 

 

Portanto, se verificado um dano tolerável, de acordo com as 
condições do lugar, não fará surgir a responsabilidade e, por 
conseguinte, não haverá um dano ambiental reparável, conforme 
doutrina do direito de vizinhança, já analisada. Sanchez entende que 
a tolerabilidade exclui a ilicitude e não surge, portanto, a 
responsabilidade civil por dano ambiental350. 

 

 Nos mesmos moldes é o entendimento de Paulo de Bessa Antunes. Sob 

o subtítulo “Poluição zero, a doença infantil do ambientalismo”, o autor observa, 

com propriedade, o seguinte: 

 

Uma tendência bastante marcante no chamado movimento 
ambientalista é a do preservacionismo que pretende a intocabilidade 
dos bens ambientais e a chamada ‘poluição zero’. Conceitualmente 
entre os adeptos de tal maneira de compreender a realidade, a 
simples emissão de produtos no ambiente se confunde com poluição 
e atividade ilícita. 
(...). 
A matéria referente ao nível tolerável de poluição, bem como o papel 
desempenhado pelos órgãos ambientais no estabelecimento de 
parâmetros de emissões admissíveis, tem sido submetida ao crivo do 
Poder Judiciário que, em recente decisão, proferida pelo TRF da 4.a 
Região que, reconhecidamente, é um dos Tribunais brasileiros mais 
empenhados na defesa do meio ambiente, reconheceu a 
impossibilidade concreta da existência de um padrão de ‘poluição 
zero351. 

 

                                                                                                                                                                                     

(ANTUNES, Paulo de Bessa. Indústria siderúrgica - Impactos ambientais e controle da poluição, p. 
192). 
349

 Manual de Derecho Ambiental, p. 33-4. 
350

 Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial, p. 190. 
351

 Indústria siderúrgica: impactos ambientais e controle da poluição, p. 189-91.  Em outro trabalho, o 
autor, tratando do mesmo tema, assinala: “É sem dúvida alguma, o princípio de direito ambiental que 
tem sido mais debatido nos foros judiciais, na imprensa, nas rodas de conversa e, praticamente, em 
todos os cantos da sociedade brasileira. O que é um fato extremamente positivo e alvissareiro. 
Contudo, como todo tema novo, há uma tendência a que ele seja distorcido e tratado de forma ligeira. 
A sua banalização, entretanto, tem feito com que a ideia de precauçãoseja subsumida à de inação, o 
que não é o caso. O princípio da precaução é aquele que, se mal empregado, pode servir com uma 
barreira real para qualquer atividade inovadora” (Política Nacional do Meio Ambiente, p. 26-7). 
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 A ementa do acórdão em questão, bastante citado pela doutrina 

especializada, é o seguinte, no particular: 

 

Toda a atividade humana pode causar danos ao meio ambiente, não 
há “poluição zero”, de forma que a ideia de natureza intocada é um 
mito moderno. Por outro lado, a área em discussão sofre pressão 
populacional crescente, e a ocupação desordenada pode ser ainda 
mais degradante ao meio ambiente. Dessa forma, não há 
necessidade de paralisação das atividades, pois, no transcorrer da 
Ação Civil Pública, haverá meios para que, com o auxílio de 
profissionais, chegue-se a uma solução menos degradadora do meio 
ambiente. Essa orientação está em conformidade com a ideia de que 
as normas constitucionais, nesse assunto, têm o objetivo de 
preservação de um mínimo de “ponderação ecológica”352. 

 

 Corolário deste princípio são o licenciamento ambiental e o estudo de 

impacto ambiental. Logo, não se pode confundi-lo, em absoluto, com o princípio da 

precaução, de modo que este jamais poderá ser invocado nas hipóteses em que 

aquele incide, quais sejam, as de atividades devidamente licenciadas pelo Poder 

Público.  Nestes casos, a ponderação leva em conta a circunstância absolutamente 

distinta de que houve análise técnica e previsibilidade das medidas compensatórias 

e mitigadoras exigidas.   

 Logo, repita-se ainda uma vez: precaução não se confunde com 

prevenção.  Naquele, há incerteza; neste, há previsibilidade353. 

 Feita esta necessária distinção, voltemos para o uso indevido do princípio 

da precaução.  É de se atentar para o fato de que este princípio é algo sério, que 

deve ser utilizado de modo prudente e comedido, de modo a não se tornar uma 

panaceia354.  De fato, embora não se exija absoluta certeza científica quanto aos 

eventuais danos ao meio ambiente, é fundamental que se demonstre no mínimo 
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 Agravo de instrumento n. 1998.04.01.016742-3/SC, Relatora Des. Fed. Marga Inge Barth Tessler.  
353

 À vista disso, parece ter havido equívoco nos votos da Ministra Cármen Lúcia (relatora) e do 
Ministro Ayres Britto proferidos na ADPF n. 101/DF, envolvendo a proibição de importação de pneus 
usados, quando invocaram o princípio da precaução – e não o da prevenção – uma vez que, como 
ressaltado pela relatora, tem-se conhecimento dos danos ambientais decorrentes da atividade (in DJE 
de 04/06/12). Esta circunstância é reforçada pelo voto do Min. Gilmar Mendes, para quem “diante do 
risco conhecido de nocividade dos resíduos desses bens, que não recebem adequado descarte no 
meio ambiente, o controle da produção, em termos de proibição de importação, seria medida 
conforme à determinação constitucional”. Ora, se os riscos são conhecidos, não há que se falar em 
precaução, portanto.  O mesmo se diga da menção ao princípio em tela pelo Min. Ricardo 
Lewandowski por ocasião do julgamento da ADIN n. 3.378-DF. 
354

 O termo é do Juiz de Direito Hélio do Valle Pereira: “Este [o princípio da precaução], por evidente, 
é valor caro ao direito ambiental, mas não se trata de uma panaceia, de maneira a funcionar como 
uma causa supralegal, armando o agente público com a possibilidade de contar com soluções 
atípicas”.  
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algum indício de que a atividade pretendida seja potencialmente causadora de 

alguma degradação ambiental.  Não basta a mera alegação, imotivada, 

desarrazoada ou despropositada.  É fundamental apontar, ainda que em tese, a 

existência de risco de dano ao meio ambiente355.  Do contrário, a incidência do 

princípio é de ser afastada, sob pena de se permitirem distorções que impeçam a 

realização do direito fundamental ao desenvolvimento sustentável. A propósito do 

tema, invocamos a lição de ninguém menos do que Alexy, in verbis: 

 

Quanto mais intensa for a intervenção em um direito fundamental, 
tanto maior terá que ser a certeza das premissas nas quais essa 
intervenção se baseia.  
(...). 
Assim, dificilmente se pode duvidar de que no caso de uma 
intervenção de intensidade alta deve ser exigida uma grande certeza 
das premissas empíricas que a sustentam. A isso corresponde o 
“controle intensificado de conteúdo”, que o Tribunal Constitucional 
Federal realiza, por exemplo, no caso da pena de prisão perpétua. 
Se tanto a intensidade da intervenção quanto o grau de importância 
alcançam o nível mais alto, então, uma certeza apenas mediana do 
lado do princípio colidente nunca será suficiente para justificar uma 
perda certa do lado do objeto da intervenção356. 

  

 Logo, não se pode simplesmente afastar a realização de um direito 

fundamental com base apenas em uma alegação de incerteza, ainda que absoluta. 

Como bem assinala Cass Sunstein, “para evitar o absurdo, a ideia de ‘risco possível’ 

deve ser entendida como a que exige um princípio de plausibilidade”357. É 

necessário que haja alguma análise técnica ou científica capaz de sustentar a 

dúvida que embasa o princípio da precaução.  Veja-se a lição de Paulo de Bessa 

Antunes: 

 

A dúvida, entretanto, não se confunde com a mera opinião de leigos 
ou ‘palpiteiros’. A dúvida, para fins de que se impeça uma 
determinada ação, é a dúvida fundada em análises técnicas e 
científicas, realizadas com base em protocolos aceitos pela 
comunidade internacional. O que tem ocorrido é que, muitas vezes, 
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 “É certo que em razão dos princípios da precaução e da prevenção deve-se evitar ao máximo 
qualquer dano ambiental. Mas estes princípios devem ser vistos com temperamento, e a simples 
especulação da possibilidade de danos ambientais não pode paralisar todo um processo licitatório 
que vem cumprindo com os requisitos legais. Seria necessária prova, que não foi feita” (TRF 4

a
 

Região. AG 2006.04.00.037987-8, Rel. Des. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, in DJe de 
24/1/2007). 
356

 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais, p. 618-9. 
357

Worst-case scenarios, p. 126. 
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uma opinião isolada e sem a necessária base científica tem servido 
de pretexto para que se interrompam projetos e experiências 
importantes. Dúvida é um elemento fundamental no avanço da 
ciência, pois sem ela, ainda acreditaríamos na quadratura da terra. 
Todo conhecimento científico é sujeito a dúvida. O que não admite a 
dúvida é o dogma religioso que pertence a um domínio diferente da 
vida humana que é o campo da fé. É evidente que, se do ponto de 
vista científico existir uma dúvida – que não se confunde, repita-se, 
com um palpite, as medidas de precaução deverão ser tomadas358. 

 

 E de outra obra do mesmo autor extrai-se: 

 

A expressão normativa do princípio da precaução se materializa nas 
diversas normas que determinam a avaliação dos impactos 
ambientais dos diferentes empreendimentos capazes de causar 
lesão ao meio ambiente, ainda que potencialmente. Não há qualquer 
previsão legal para uma aplicação genérica do princípio da 
precaução, sob o argumento de que os superiores interessesda 
proteção ambiental assim o exigem. De fato, é muito comum que, na 
ausência de norma específica para o exercício de uma determinada 
atividade, a administração pública se socorra de uma equivocada 
interpretação do princípio da precaução para criar obstáculos a tal 
atividade, violando os princípios constitucionais da dignidade da 
pessoa humana, da prevalência dos valores do trabalho e da livre- 
iniciativa e frustrando os objetivos fundamentais da República, quais 
sejam garantir o desenvolvimento nacional (CF, art. 3º, II) e erradicar 
a pobreza e marginalização (CF, art. 3º, III). Juridicamente, o 
princípio da precaução, como mero princípio setorial, não pode se 
sobrepor, por exemplo, aos princípios da dignidade da pessoa 
humana (CF, art. 1º, III), dos valores sociais do trabalho e da livre- 
iniciativa (CF, art. 1º, IV). Isto para não se falar na impossibilidade de 
sobreposição de outros princípios setoriais, tais como o da legalidade 
(CF, art. 37), com os quais deve se harmonizar, visto que 
hierarquicamente nivelados359. 

 

 Nesta mesma linha de raciocínio, Alexandra Aragão sustenta que 

 

a precaução permite, portanto, agir mesmo sem certezas sobre a 
natureza do dano que estamos a procurar evitar ou sobre a 
adequação da medida para evitar o dano, o que nos coloca perante 
um sério conflito entre a certeza e a segurança jurídicas, por um 
lado, e a evolução científica, o progresso social e o desenvolvimento 
económico, por outro360.  
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 Política Nacional do Meio Ambiente, p. 28-9. Também assim: “Determinar uma abstenção sem que 
haja uma motivação satisfatória significa enfraquecer a existência desse princípio” (SETZER, Joana; 
GOUVEIA, Nelson da Cruz. Princípio da precaução rima com ação, p. 180). 
359

Direito Ambiental, p. 38-9. 
360

Direito Constitucional do Ambiente na União Européia, p. 63. 
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 A seguir, a autora, com acerto, aponta para a necessidade de “haver 

limites quanto ao risco que justificou a invocação da precaução e quanto à medida 

adoptada com base na precaução”.  São eles: 

 

Quanto ao risco que justificou a invocação da precaução, terá que 
haver uma verossimilhança ou plausibilidade (probabilidade não 
quantificada) mínima. Apenas para dar alguns exemplos: não será 
verosímil que a exposição prolongada à radiação electromagnética 
resultante da utilização de telemóveis tenha consequências na 
saúde? Não será plausível imaginar que a ingestão ou o contacto 
cutâneo com os organismos geneticamente modificados ou até 
transgênicos possa vir a ter consequências mutagênicas na 
descendência do indivíduo em causa? Não será provável que a 
libertação de certos gases como o dióxido de carbono ou o metano 
para a atmosfera possa provocar o aquecimento do Planeta Terra, e 
consequentemente a subida dos oceanos e por último a submersão 
das cidades costeiras? 
Quanto à medida adoptada com base na precaução, ela deverá ser 
proporcional (se em casos de risco muito elevado poderá ser 
decidida a interdição da actividade, já em casos de risco reduzido a 
informação do público poderá ser suficiente), coerente (a medida 
deve ser de âmbito e natureza comparáveis às medidas já tomadas 
em domínios equivalentes) e precária (as medidas precaucionais 
devem ser revistas periodicamente à luz do progresso científico e, 
sempre que necessário, alteradas)361. 

 

 Como se vê, para que seja possível invocar o princípio da precaução em 

questões ambientais, é necessário observar determinados parâmetros, não sendo 

possível fazê-lo sem que se aponte ao menos um indício de que a atividade possa 

causar risco de dano, nem tampouco adotá-lo de forma radical, inviabilizando por 

completo e eternamente o exercício de uma atividade produtiva. 

 Daí a pertinência da lição de Cass Sunstein no sentido da existência de 

duas versões do princípio da precaução, uma forte (strong) e outras fracas (weak).  

Estas últimas, no dizer do autor, são sensíveis, indiscutíveis e importantes362.  

Contudo, na versão forte, ocorre algo diverso: 
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 Op. cit., p. 63. Também assim, quanto aos casos em que o princípio da precaução é aplicável: 
“Esse princípio deve ser suscitado, por exemplo, quando se discutem questões como o aquecimento 
global, a engenharia genética e os organismos geneticamente modificados, a clonagem e outros” 
(SETZER, Joana; GOUVEIA, Nelson da Cruz. Princípio da precaução rima com ação, p. 167). 
362

Worst-case scenarios, p. 124-5. Afirma o autor: “Nós não andamos em locais relativamente 
perigosos à noite; nós nos exercitamos; nós compramos detectores de fumaça; nós afivelamos 
nossos cintos de segurança; nós inclusive podemos evitar comidas gordurosas (ou carboidratos). 
Todos os dias, indivíduos e nações tomam medidas para evitar danos que estão longe de ser certos. 
Nós pagamos seguros, e muitos comportamentos precaucionais são semelhantes a pagar um seguro. 
Governos sensíveis regulam riscos que, em casos individuais ou mesmo no geral, têm bem menos do 
que 100% de chance de chegar a fruir” (op. cit., p. 125). 
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O verdadeiro problema do Princípio da Precaução, assim entendido 
[versão forte], é que ele não oferece orientação alguma – não que 
seja errado, mas isto proíbe todos os tipos de ação, incluindo 
regulação. Levado a extremos, ele é paralisante, banindo as várias 
medidas que simultaneamente exige. Se aceita a versão forte, você 
não deveria ser capaz de terminar um único dia, porque cada ação, 
incluindo a inação, seria proibida pelo princípio pelo qual você está 
tentando viver. Você estaria proibido de ir ao trabalho; você estaria 
proibido de ficar em casa; você estaria proibido de tomar remédios; 
você estaria proibido de rejeitar remédios. O mesmo vale para os 
governos que tentem seguir o Princípio da Precaução363.  

 

 Como se vê, o risco de exageros na aplicação do princípio é muitíssimo 

grande, de modo que nos parece mais acertado seguir a precaução em sua versão 

fraca, que permite o controle dos riscos, mas sem extremos. 

 Não é isso, contudo, o que se tem observado na prática da utilização 

deste princípio no Brasil, em que, não raro, ele é invocado justamente com vistas a 

impedir a implementação de uma determinada atividade, sob o argumento de que 

talvez possa vir a causar danos ambientais.  

 Não é disso que se trata. O princípio da precaução é algo sério e, por 

conseguinte, com seriedade deve ser encarado.  Não pode ser indevidamente 

utilizado, servindo de mote a um radicalismo exacerbado que não encontra amparo 

na teoria que o fundamenta.  Os exemplos de Alexandra Aragão deixam claro que o 

uso do princípio da precaução é de ser reservado para situações excepcionais, não 

podendo ser banalizado de modo a alcançar situações que não se coadunam com 

os motivos que justificam a sua própria existência. 

 Entretanto, lamentavelmente, se de um lado tem-se percebido um 

profundo incremento na preocupação com o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, de outro não se pode olvidar que, em alguns casos, a bandeira 

ecológica vem sendo utilizada para acobertar interesses menos nobres ou até 

mesmo escusos.  A adoção irrestrita do princípio da precaução tem muitas vezes se 
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 Op. cit., p. 125-6. Em outra obra, o autor reafirma este ponto de vista, a saber: “Meu primeiro 
argumento é que o Princípio da Precaução em suas formas fortes é literalmente incoerente porque: 
há fiscos em todos os lados das situações sociais. Ele é portanto paralisante; ele proíbe as várias 
medidas que exige. Porque os riscos estão em todos os lados, o Princípio da Precaução proíbe ação, 
inação e tudo o mais que estiver envolvido. (...) Segue que muitas pessoas que são descritas como 
avessas ao risco não são, na verdade, assim. Elas são avessas a riscos particulares, não a riscos em 
geral. Alguém que seja avesso a riscos de voar pode muito bem ser despreocupada com os riscos de 
dirigir; alguém que procure evitar os riscos associados à medicação provavelmente desconsidera os 
riscos associados a deixar a natureza tomar seu rumo; aqueles que temem os riscos associados a 
pesticidas são mais prováveis de ser indiferentes aos riscos associados com alimentos orgânicos” 
(Laws of fear, p. 4-5). 
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transformado em um eficaz instrumento destinado a dificultar ou mesmo impedir 

atividades legítimas que, por alguma razão (política, econômica, etc.), não 

interessam a determinada pessoa ou grupo364. 

 No Brasil, poucos são os autores que se dispuseram a examinar o 

princípio da precaução sob uma ótica mais aberta, limitando-se, a maioria, a repetir o 

que está na Declaração do Rio e/ou a propugnar uma utilização restrita dele, a fim 

de impedir a realização de obras e atividades que, por sua própria natureza, possam 

causar impactos ambientais. Exceção digna de nota é o Juiz Federal da 4a Região 

Gabriel Wedy, que produziu dois excelentes trabalhos acerca do tema.  No primeiro 

deles, um artigo destinado a comentar o acórdão do STF proferido no julgamento da 

ADIN intentada contra o art. 4o do Código Florestal, o autor, na esteira do aresto, foi 

além da análise da questão controvertida, tendo abordado detalhadamente questões 

de ordem constitucional e filosófica.  A passagem seguinte permite ter uma clara 

noção do que ele entende deva ser a aplicação prática do princípio da precaução: 

 

É certo que o Direito Ambiental deve cada vez mais ser um direito de 
tutela não do homem, mas do meio ambiente como um todo, e ter 
como um dos seus nortes a observância do princípio da precaução. 
O meio ambiente deve ser vigorosamente protegido contra atividades 
econômicas nocivas, inescrupulosas e irresponsáveis 
ambientalmente, pela aplicação do princípio da precaução. 
Todavia a interpretação deve ser sempre tópico-sistemática, alijando 
falácias interpretativas diversas. Assim, dificultar e impedir o 
desenvolvimento, mediante uma equivocada interpretação do 
princípio da precaução, não protege o meio ambiente, e nem atende 
às noções de justiça preconizadas por Rawls e de equidade 
lecionadas por Aristóteles em A Política365. 

 

 Em outra passagem do mesmo texto, ao comentar obra de Beck segundo 

a qual em uma sociedade de risco há uma tendência ao totalitarismo contra os 

perigos, deixando-se de lado princípios democráticos básicos, Gabriel Wedy 

assinala, com precisão, que “é justamente esse totalitarismo que leva aos excessos 
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 “Com bastante frequência, estudiosos, grupos militantes e representantes de organizações não 
governamentais dão-lhe o conteúdo de uma regra imperativa de abstenção. O princípio da precaução 
seria sinônimo da máxima: ‘na dúvida, abstenha-se’. A ausência de certeza científica sobre a 
inocuidade de um produto, técnica ou atividade, sob essa perspectiva, seria uma razão para as 
autoridades públicas não autorizá-los ou proibi-los. Ocorre que essa concepção, além de 
praticamente indefensável, não corresponde à intenção dos textos legais. O princípio da precaução 
não exige de novos produtos ou tecnologias uma prova científica de inocuidade a longo prazo, nem 
se aplica a riscos hipotéticos. Ao contrário de uma regra de abstenção, é um princípio de ação que 
diante da incerteza exige a realização de processos de avaliação e gestão de riscos” (SETZER, 
Joana; GOUVEIA, Nelson da Cruz. Princípio da precaução rima com ação, p. 168-9). 
365

 O princípio da precaução no Direito Ambiental, p. 191. 
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na aplicação do princípio da precaução”366.  Ao final do texto, em que aprecia 

emblemática decisão do STF, o autor arremata, de modo lapidar: 

 

O princípio constitucional da precaução é um instrumento de tutela 
do meio ambiente de relevante importância para a preservação das 
presentes e futuras gerações dentro de um prisma antropocêntrico. 
Todavia, o Poder Judiciário, ao aplicá-lo, deve fazê-lo respeitando o 
princípio da proporcionalidade de modo a não anular os princípios 
constitucionais do desenvolvimento econômico e da livre iniciativa. O 
princípio da precaução deve sempre ser aplicado através de uma 
análise de custo-benefício da medida, não podendo ser manejado 
quando os custos da medida forem mais prejudiciais econômica e 
socialmente do que os pretensos benefícios. O Poder Judiciário deve 
aceitar este desafio e fazer a análise do custo-benefício da 
implementação do princípio da precaução no caso concreto, como 
exige a sociedade de risco moderna, ao invés de aplicá-lo de forma 
conceitual indiscriminada367. 

 

 Em sua dissertação de mestrado, o autor desenvolveu mais amplamente 

o tema, chegando a conclusões bastante sensatas e ponderadas. É o que se 

denota, por exemplo, da seguinte passagem: 

 

É de se observar que no plano econômico deve haver a observância 
do princípio da proporcionalidade e os seus vetores da vedação de 
excesso e inoperância quando da aplicação do princípio da 
precaução. Indubitavelmente, existe o risco de paralisação do 
desenvolvimento econômico, principalmente em face da aplicação 
excessiva do princípio a ponto de mutilar atividades produtivas e 
científicas. Para isso deve a Administração Pública, o Poder 
Judiciário e o Poder Legislativo estarem atentos e preparados 
tecnicamente para não permitirem que o princípio da precaução 
sufoque o desenvolvimento econômico e a livre-iniciativa368. 

 

 Logo, segundo nos parece, o autor entende, como nós, que a máxima da 

proporcionalidade deva nortear a aplicação do princípio da precaução. Como temos 

repetido ao longo deste trabalho, havendo colisão entre direitos fundamentais e não 

sendo possível a harmonização entre eles, um deve prevalecer, no caso concreto, 

mediante o teste da proporcionalidade.  O princípio da precaução, portanto, não 

pode ser posterior ao sopesamento, mas deve integrá-lo, de modo a que seja mais 

uma das variáveis que o juiz irá considerar quando da solução do conflito.  
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Op. cit., p. 184. 
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Op. cit., p. 197. 
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 O princípio constitucional da precaução, p. 107. 
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 Neste sentido, Luciano Bucci assinala ser extremamente importante 

“examinar detidamente a conexão – e manter um constante diálogo – entre o 

princípio da precaução e o princípio da proporcionalidade”369. 

 Entender o contrário, i.e., que o princípio da precaução devesse ser 

aplicado nos casos de impasse, a que se refere Alexy, equivaleria a concluir que a 

solução do conflito sempre penderia em favor do direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, o que contraria a tese da inexistência de direito 

fundamental absoluto. 

 Deste modo, o princípio da precaução, se utilizado em situações 

envolvendo colisão entre direitos fundamentais, deve integrar o teste da 

proporcionalidade, especificamente no que toca à adequação.  Se, identificada a 

hipótese de colisão, verificar-se que o princípio da precaução não é adequado a 

justificar a intervenção no direito colidente, é de se afastar sua incidência desde 

logo.  Foi como decidiu o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao rejeitar a 

invocação do princípio, justamente por considerar que a colisão foi resolvida pelo juiz 

de 1o grau à luz do sopesamento entre os direitos colidentes.  

 

Embora a ação tenha por fundamento a proteção do meio ambiente, 
penso que o discurso aqui vem desfocado, fora de tom. Tenho, aliás, 
redobrada cautela ao enfrentar o tema, bem porque a tutela é 
reclamada aos auspícios daquela fundamentação que já soa clichê 
em matéria ambiental, e que sempre insufla o discurso apológico da 
proteção: invoca-se observância do princípio da precaução. E a 
sentença, diante desse campo de confrontação, resolveu a demanda 
disputando a colisão de princípios370. 

 

 No mesmo passo, cabe fazer menção aqui ao voto proferido pelo Min. 

Gilmar Mendes por ocasião do julgamento da ação envolvendo o licenciamento 

ambiental das obras de transposição do rio São Francisco, quando afirmou: 

 

E essas questões de meio ambiente sempre vêm envolvidas com 
esses prognósticos e alguns deles projetando um certo 
catastrofismo. 
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The precautionary principle in Environmental Law, p. 43. O autor, contudo, chama a atenção para o 
fato de ser “significativo que no sistema alemão a conexão entre o princípio da precaução e o da 
proporcionalidade esteja particularmente desenvolvida, a uma extensão que aquele somente possa 
ser aplicado se e somente se o teste da proporcionalidade das medidas a serem adotadas tenha tido 
um resultado positivo” (op. cit., p. 43).  Como se verá a seguir, não consideramos que a precaução 
deva ser posterior ao teste da proporcionalidade, mas sim fazer parte dele. 
370

 Apelação Cível n. 2010.029244-6, da Capital, Rel. Des. Substituto Ricardo Roesler, decisão de 
22/06/2011.  
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Aqui, também, não vamos esquecer, nesses debates, aparece 
sempre, desde aquele engajado na questão ambiental mais pura, 
mas há também o debate político que é absolutamente legítimo; 
aquele que se vale do procedimento que hoje a legislação concebe 
para a proteção do meio ambiente para travar a luta política – é 
apenas um juízo de constatação, não um juízo axiológico. Não estou 
a dizer que isso seja inválido, mas o Tribunal não deve deixar de 
conhecer essas realidades.  
(...) 
Desse modo, ficamos realmente desafiados a produzir uma decisão 
que pode afetar severamente a definição de políticas públicas, sem 
que tenhamos a devida segurança. Daí já se ter falado, hoje, a meu 
ver, no multicitado princípio da precaução. Evidentemente, pode-se 
dizer que todas as opções envolvem riscos. Será uma platitude, um 
truísmo. Diria o poeta que viver é arriscado. Portanto, não há certeza 
em todas as posições.  
(...)  
Ministro Cezar Peluso, também não concordo com a ideia de que 
podemos, simplesmente, suspender uma decisão administrativa 
sempre que a precaução assim recomendar371.  

 

 De outro lado, ao apreciar a incidência do princípio da precaução em 

casos de conflito, deve o julgador ter em mente que a análise a ser feita deve 

necessariamente levar em conta a variável do “custo-benefício” que a decisão 

importará372.  No Brasil, poucos autores se dedicaram a examinar o tema sob a ótica 

econômica.  Exceção digna de nota é Rômulo Silveira da Rocha Sampaio: 

 

Estudos nessa área [economia] tratam como distintas as noções de 
risco e incerteza ou ignorância. Situações de risco seriam aquelas 
em que o resultado preciso não pode ser estimado, mas é possível 
atribuição de probabilidades. Situações de incerteza seriam aquelas 
em que não é possível prever ou atribuir probabilidades aos 
resultados de uma determinada ação ou omissão. A esses conceitos, 
aplicam-se também a denominação de incerteza leve (soft) ou 
incerteza dura (hard) para fazer referência ao risco e à ignorância. 
Dentro da noção de incerteza leve, pode-se dizer que estão 
compreendidos a maioria dos problemas ambientais, ou aqueles 
tidos como de problemas de primeira geração, descritos nos 
capítulos iniciais desta obra. Em resumo, seriam os problemas de 
poluição localizada, frequentemente conectados no tempo e no 
espaço ao agente responsável pelo impacto. Incertezas duras seriam 

                                                           
371

 AgRg na Medida Cautelar na Ação Cível Originária n. 876-0, da Bahia, Rel. Min. Carlos Alberto 
Menezes Direito, in DJe de 31/7/08. 
372

 Neste mesmo sentido: “O princípio da precaução, sem dúvida alguma, não pode ser encarado 
como sinônimo de banimento dos empreendimentos e do desenvolvimento tecnológico, mas como 
um princípio que busca tutelar a saúde pública e o meio ambiente. Todavia, a implementação do 
princípio deve levar em consideração o custo-benefício e as possibilidades do agente que o adota” 
(WEDY, Gabriel. O princípio constitucional da precaução, p. 113).Sobre o custo-benefício como 
alternativa ao uso do princípio da precaução v. SUNSTEIN, Cass. Laws of fear, p. 129-74. Worst-case 
scenarios, p. 198-274. E, do mesmo autor, ainda mais voltado para o tema, v. Risk and reason. 
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aquelas ligadas aos problemas ambientais de segunda geração, na 
sua maior parte, como sendo eventos de baixa probabilidade de 
ocorrência, mas com imenso impacto, impossível de se atribuir ou 
calcular probabilidade de ocorrência. O real impacto da elevação da 
temperatura média do planeta é um exemplo frequentemente citado 
para ilustrar situações de incerteza dura. A constatação e 
diferenciação do nível de incerteza como desafio à regulação dos 
riscos ambientais, quando incorporadas e trabalhadas dentro da 
prática da normatização da tutela ambiental, garante resultados mais 
eficientes para equilibrar os anseios da sociedade e os objetivos de 
preservação do meio natural373. 

 

 E, após apontar que o tema integra um dos maiores desafios da 

regulação de riscos ambientais, ele assevera, indo diretamente ao ponto que nos 

interessa: 

 

Exemplificativamente, os casos envolvendo incerteza leve são mais 
suscetíveis a análises custo-benefício em razão da necessidade de 
acomodação de diferentes interesses. Nesses casos, a aplicação do 
princípio da precaução pode ser dosada de acordo com o grau de 
risco juridicamente permitido e socialmente desejado. Por outro lado, 
análises custo-benefício não se mostram suficientes para resolver o 
problema da regulação sob incerteza dura, diante da impossibilidade 
de atribuição de probabilidades para possíveis resultados de uma 
linha de ação ou omissão. O recurso à precaução em maior grau, 
nesse caso, é desejável374. 

 

 Em outras palavras, a conclusão a que se pode chegar a partir do 

pensamento do autor é que, em casos corriqueiros de risco de poluição e 

degradação ambiental (incerteza leve), a solução para o impasse sobre se a obra ou 

atividade deve mesmo ser implementada deve se dar, em geral, no âmbito da 

análise custo-benefício e com pouco ou nenhum recurso ao princípio da precaução – 

que, se for utilizado, deve o ser de maneira proporcional ao risco.  Ao contrário, 

tratando-se de situações de extrema incerteza ou ignorância (incerteza dura), em 

que, embora não se saiba ao certo se o dano irá ocorrer, se isto se der, a sua 

dimensão é tamanha que justifica a invocação ao princípio da precaução como uma 

espécie de “fiel da balança”, a pender para o lado do maior cuidado com o interesse 

ambiental.  

 Logo, muito ao contrário do que vem sistematicamente ocorrendo na 

doutrina e na jurisprudência brasileiras, em que o princípio da precaução tem sido 
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Direito Ambiental, p. 292-3. 
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Op. cit., p. 294-5. 
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utilizado de maneira generalizada, sem qualquer distinção sobre se a situação é de 

risco ou de incerteza, o correto seria reservar a sua aplicação para situações 

extremas, em que há ignorância acerca dos impactos que podem vir a ser causados 

pela atividade.  Nas demais hipóteses, ao revés, a análise a ser feita é de custo-

benefício, afastando-se (ao menos em regra) a aplicação do princípio da precaução. 

 Além disso, não se pode esquecer que, como bem adverte Cass 

Sunstein, “a regulação algumas vezes viola o princípio da precaução porque dá 

margem a riscos substitutos, na forma de danos que se materializam, ou são 

elevados, como um resultado da regulação”375.  Os exemplos são contundentes e de 

difícil contraposição: 

 

Considere o caso do DDT, normalmente banido ou objeto de 
regulação no intuito de reduzir riscos aos pássaros e aos seres 
humanos. O problema destes banimentos é que em nações pobres 
eles eliminam o que aparentemente é o meio mais efetivo de 
combater a malária – e portanto de enfraquecer significativamente a 
saúde pública (Golkany 2001). Ou considere o esforço da EPA 
[Environmental Protection Agency] para banir asbestos (Corrosion 
Proof Fittings v. EPA 1991), um banimento que bem poderia ser 
justificado ou mesmo imposto pelo princípio da precaução. A 
dificuldade, do ponto de vista daquele princípio, é que os substitutos 
dos asbestos também trazem riscos. O problema é difuso. No caso 
de arsênico, o administrador da EPA expressou preocupação que a 
regulação agressiva, em virtude do seu custo, iria levar as pessoas a 
parar de usar os sistemas de água local e confiar em fontes privadas, 
que possuem altos níveis de contaminação. Se é assim, a rígida 
regulação do arsênico viola o princípio da precaução não menos do 
que o faz uma regulação pouco rígida. Esta é uma situação comum, 
pois oportunos benefícios e riscos substitutos são a regra, não a 
exceção376. 

 

 Daí por que, afirma o autor, se o princípio da precaução insurge-se contra 

“qualquer ação que carregue um pequeno risco de criar um dano significativo, então 

devemos ser relutantes a gastar uma grande soma de dinheiro para reduzir riscos, 

simplesmente porque aqueles gastos por si mesmos podem trazer riscos”377. Em 

outras palavras: tanto a atividade que se quer evitar quanto as alternativas impostas 

pela incidência do princípio da precaução podem gerar riscos.  Perceba-se que 

estamos falando em criar alternativas e não em simplesmente paralisar a atividade 
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Precautions against what? Perceptions, heuristic, and culture, p. 499. 
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 Op. cit., p. 499.  Sobre os possíveis males do banimento do DDT, v. tb. BUCCI, Luciano, em seção 
intitulada “Possíveis danos por excesso de precaução: é o DDT mais prejudicial que a malária?” (The 
precautionary principle in Environmental Law, p. 86-90). 
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 Op. cit., p. 500. 
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produtiva, com base no princípio da precaução.  Nos Estados Unidos, a roupagem é 

distinta. Não se cogita de simplesmente impedir a atividade, mas de regulá-la de 

modo a minimizar seus riscos.  Mesmo assim, diz um dos autores mundiais mais 

respeitados no tema, isto não quer dizer que outros riscos não serão gerados 

justamente pela adoção das medidas mitigatórias.  

 Por fim, diga-se que a incidência do princípio da precaução fora do Brasil 

está vinculada a situações extremas de risco.  Johathan Wiener, por exemplo, em 

trabalho introdutório de obra de extrema relevância sobre o tema, aponta como 

sendo riscos e demandas associadas que necessitam de ação protetiva, temas 

como “produtos químicos, clima, doenças, desastres, energia, meio ambiente, 

alimentos, finanças, tsunamis, terrorismo e muitos outros”378.  Não se trata, portanto, 

de situações corriqueiras, relativas a obras e/ou atividades potencialmente 

causadoras de algum tipo de degradação ambiental – casos em que, como já dito, 

muito mais adequada se revela a aplicação do princípio da prevenção.  

 Em suma, o mais sensato e adequado é aplicar o princípio da precaução 

com temperamentos e não de uma maneira absoluta e irrestrita, como forma de 

impedir o exercício de determinada atividade simplesmente porque ela pode causar 

algum tipo de impacto ambiental.  O ideal é adotá-lo de maneira similar àquela que 

vem sendo utilizada nos Estados Unidos e na Europa, a saber: 

 

Na realidade, o princípio da precaução não tem sido tão agressivo 
quanto seus defensores desejam e seus críticos temem. Ele é 
moderado na prática. E na verdade, a precaução tem sido fundida 
com a sensível agenda da Melhor Regulação, tanto na Europa 
quanto nos Estados Unidos379. 

 

 Saliente-se, ainda, a necessidade de ponderar as consequências da 

decisão, como bem assinala Rodrigo Meyer Bornoldt, com base na doutrina alemã e 

na jurisprudência norte-americana.  Para o autor, 

 

pode-se concluir no sentido da imprescindibilidade de aferição das 
consequências, em inúmeras decisões. Isso se justifica pela 
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The rhetoric or precaution, p. 3. A propósito, os estudos de caso que integram a indispensável obra 
coletiva de que o estudo de Wiener faz parte (The reality of precaution) incluem alimentos 
geneticamente modificados, carnes, hormônios e vaca louca, cigarro, energia nuclear, emissões 
veiculares, degradação da camada de ozônio e mudanças climáticas, meio ambiente marinho, 
conservação da biodiversidade, produtos químicos, erros médicos, novas drogas e segurança dos 
pacientes, terrorismo e armas de destruição em massa.  
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The real pattern of precaution, p. 555. 
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possibilidade, na maioria dos casos, de mais de uma decisão correta. 
Ponderar as consequências, então, é que poderá nos orientar na 
verdadeira finalidade da norma, que se forma sempre na 
consideração do caso concreto (não sendo previamente dada)380.  

 

 Com efeito, ao aplicar o princípio da precaução com vistas a impedir o 

desenvolvimento de determinada atividade, o juiz deve ter em mente quais os efeitos 

que a sua decisão irá produzir.  Pensar nos cenários possíveis resultantes da 

decisão que irá tomar pode ser um excelente instrumento a guiar o julgador na 

solução dos casos difíceis. 

 Conclua-se este tópico invocando-se uma situação que, a nosso juízo, 

deve ser norteada pelo bom uso do princípio da precaução381. 

 Muito se vem discutindo acerca da utilização de energia eólica offshore e 

energia hidrocinética. Sabe-se que qualquer atividade de geração de energia como 

essas podem vir a afetar esses ecossistemas e gerar impactos, podendo-se prever, 

no mínimo, aos mamíferos marinhos, peixes, aves migratórias, à zona costeira, ao 

patrimônio cultural, entre outros. Pois bem. Considerando que estas duas 

alternativas de fontes geradoras de energia são livres de emissão de gás carbono e 

renováveis, o fato de hoje não se saber qual será o impacto ambiental da instalação 

de empreendimentos dessa natureza não pode servir de mote a simplesmente não 

se permitir a sua instalação. Ao revés, deve-se prosseguir com os estudos, 

buscando identificar, o mais próximo possível da realidade, quais os potenciais 

impactos ambientais e, à vista destes, se viável a implantação, quais as medidas 

mitigatórias e compensatórias.  

 A propósito, embora não seja aqui o palco adequado para o trato de tão 

instigante questão como a energética, é de se pelo menos fazer um registro acerca 

das controvérsias que pairam sobre as diferentes matrizes adotadas, no que tange à  

segurança e à proteção ao meio ambiente382. Com efeito, não existe um modelo 
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Métodos para a resolução do conflito entre os direitos fundamentais, p. 195. 
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 A expressão foi tirada do título de recente livro publicado na França sobre o tema (KOURILSKY, 
Philippe. Du bon usage de principe de précaution). 
382

 “O Brasil tem um grande potencial de energia hidráulica e por isso produz uma energia que, sob 
determinados aspectos, é menos poluente e tem uma produção que comporta menores riscos. Ela 
não gera, por exemplo, poluição atmosférica. Exatamente este abundante potencial de energia 
hidráulica leva muitos a dizer que o Brasil não deve modificar substantivamente sua matriz 
energética, pois a energia térmica consome combustíveis fósseis e gera poluição atmosférica e a 
energia nuclear comporta riscos significativos. Em minha opinião devemos reconhecer também os 
aspectos positivos da energia nuclear e os negativos da energia hidráulica. O espaço necessário para 
a instalação de uma usina nuclear é ínfimo, diante do necessário para a instalação de uma usina 
hidroelétrica. A formação da represa, necessária para alimentar a usina, altera significativamente o 
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ideal.  Tanto a energia proveniente das hidrelétricas quanto a nuclear e a térmica 

possuem pontos positivos e negativos, levando em conta as diferentes nuances. 

Mesmo as fontes alternativas de energia como a eólica e a solar estão sujeitas a 

críticas, de modo que, também nesta polêmica, é de fazer incidir a máxima da 

proporcionalidade, aplicando-a ao caso concreto, de acordo com as peculiaridades 

do local onde se vai produzir a energia. 

 Por fim, é de se invocar a ponderada lição de Phillipe Kourilsky: 

 

Em suma, o princípio da precaução, bem compreendido e bem 
manejado, constitui um instrumento útil. Mas se a abstenção, o 
imobilismo e o conservadorismo tiverem sucesso em se apropriar 
dele, será necessário abandoná-lo e mesmo combatê-lo com 
vigor.Neste caso, será necessário preservar a essência de seu 
profundo positivismo e fazer retornar à noção de prudência sobre a 
qual ele se funda. Esta necessária vigilância e a vastidão dos 
fundamentos que o circundam fazem com que o princípio da 
precaução não seja somente uma questão dos legisladores, dos 
políticos e dos juízes. Ele é muito bem uma questão de todos383.  

 

10 Conflito de regras e a ausência de critérios de solução 

 

 Antes de concluir o presente capítulo e passar ao último deste trabalho, 

em que serão examinadas situações concretas de colisão de princípios envolvendo 

o meio ambiente ecologicamente equilibrado, cumpre examinar a questão relativa ao 

conflito de regras e às hipóteses em que não há critério seguro de solução, haja 

vista existir incompatibilidade entre eles.  

 Trata-se de tema da mais absoluta relevância para o Direito Ambiental, 

especialmente considerando que este ramo da Ciência Jurídica não está codificado, 

sendo regido por diversas leis esparsas que versam sobre os mais diferentes temas, 

o que acaba propiciando um campo fértil para conflitos de regras.  Além disso, a 

edição de recentes diplomas legais dos mais importantes na matéria reforça a 

                                                                                                                                                                                     

ecossistema da região em que se instala uma usina hidroelétrica, o que não ocorre com a instalação 
de uma usina nuclear. É importante também lembrar que a usina nuclear não consome combustíveis 
fósseis, não gera poluição atmosférica, o que indica vantagens em relação às termoelétricas” 
(BARACHO JR., José Alfredo de Oliveira. Proteção ao meio ambiente na Constituição Brasileira, p. 
119). 
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Du bon usage du principe de précaution, p.155-6.Ou, como tivemos a oportunidade de salientar, 
em outra sede, ö princípio da precaução deve ser visto como um instrumento moderno e não 
atrasado. Evolutivo e não retrógrado. Deve “olhar para frente” e não “para trás”. Em suma, deve 
servir, não como um obstáculo a iniciativas que busquem o desenvolvimento, mas sim como um 
facilitador da realização da difícil tarefa de se alcançar o crescimento econômico e social com 
equilíbrio ecológico”. 
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necessidade de uma análise dos principais casos de conflitos, o que não foi feito até 

hoje de maneira sistemática pela doutrina especializada.  

 Como se sabe, a expressão conflito de normas é o gênero de que os 

conflitos entre regras e a colisão entre princípios são espécies.  Daí o acerto da 

definição de Virgílio Afonso da Silva, para quem um conflito de normas não é outra 

coisa senão “a possibilidade de aplicação, a um mesmo caso concreto, de duas ou 

mais normas cujas consequências jurídicas se mostrem, pelo menos para aquele 

caso, total ou parcialmente incompatíveis”384. 

 O objeto principal desta tese é a análise de casos de colisão de 

princípios, não de regras.  Contudo, a importância e a atualidade deste último tema 

levaram-nos a fazer uma análise do mesmo. Iniciemos com a lição de Dworkin: 

 

Neste sentido, uma regra jurídica pode ser mais importante que outra 
porque ela tem um maior ou mais importante papel na regulação do 
comportamento. Mas nós não podemos dizer que uma regra é mais 
importante que outra dentro do sistema de regras, de tal modo que 
quando duas regras conflitem uma delas supere a outra em virtude 
de seu maior peso. 
Se duas regras conflitam, uma delas não pode ser uma regra válida. 
A decisão sobre qual delas é válida e qual deve ser abandonada ou 
reformulada, deve ser tomada recorrendo-se às considerações sobre 
as regras em si. Um sistema jurídico pode regular esses conflitos 
através de outras regras, que dão preferência à regra emitida pela 
autoridade superior, ou à regra expedida posteriormente, ou à regra 
mais específica, ou qualquer coisa desse tipo. Um sistema jurídico 
pode ainda dar preferência à regra baseada em princípios mais 
importantes. (Nosso sistema jurídico [norte-americano] utiliza ambas 
essas técnicas)385. 

 

 Daí Virgílio Afonso da Silva afirmar que "todo conflito entre duas regras 

cujas consequências jurídicas, para o mesmo ato ou fato, sejam incompatíveis, deve 

ser resolvido no plano da validade”386. Trata-se do que se convencionou chamar de 

antinomias jurídicas, que Maria Helena Diniz conceitua como “a presença de duas 

normas conflitantes, sem que se possa saber qual delas deverá ser aplicada ao caso 

singular”387.  Os requisitos para que se configurem as antinomias, segundo a autora, 

são os seguintes: a) ambas as normas devem ser jurídicas; b) ambas devem estar 
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 Teoria dos direitos fundamentais, p. 47. 
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 DWORKIN, Ronald. Taking rights seriously, p. 27. No mesmo sentido: ÀVILA, Humberto. Teoria 
dos princípios, p. 87. 
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 Teoria dos direitos fundamentais, p. 49. Segundo o autor, sempre deve ser assim.  
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Conflito de normas, p. 19. No mesmo sentido, também da autora: Compêndio de Introdução à 
Ciência do Direito, p. 476. 
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vigentes e pertencer a um mesmo ordenamento jurídico; c) ambas devem emanar de 

autoridades competentes no mesmo âmbito normativo, prescrevendo ordens ao 

mesmo sujeito; d) uma deve permitir e a outra proibir e seus conteúdos devem ser a 

negação interna um do outro; e) devem gerar uma situação insustentável para o 

sujeito a quem se dirigem388. 

 Norberto Bobbio, por sua vez, acentua que “a situação das normas 

incompatíveis entre si é uma tradicional dificuldade diante da qual se encontraram os 

juristas de todos os tempos, e que tomou uma denominação característica: 

antinomia”389. 

 Juarez Freitas traça um panorama mais abrangente acerca do tema: 

 

Dessa maneira, para nossos efeitos, conceituam-se as antinomias 
jurídicas como incompatibilidades possíveis ou instauradas entre 
regras, valores ou princípios jurídicos, pertencentes validamente ao 
mesmo sistema jurídico, tendo de ser vencidas para a preservação 
da unidade e da coerência do sistema positivo e para que se alcance 
a máxima efetividade da pluralista teleologia constitucional390. 

 

 Como se vê, o autor se refere ao tema como gênero que abarca os 

conflitos de regras e as colisões de princípios. 

 Neste momento, interessam-nos apenas os casos que envolvem conflitos 

de regras, já que as hipóteses de colisão serão objeto de análise no próximo 

capítulo. 

 Neste contexto, sabe-se que existem tradicionais critérios de solução de 

antinomias, quais sejam: a) cronológico (lei posterior revoga a anterior); b) 

hierárquico (lei superior revoga a inferior); c) da especialidade (lei especial revoga a 

geral)391. Aplicando-se estes critérios a situações já aventadas no presente trabalho, 
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Conflito de normas, p. 21-4. 
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Teoria do ordenamento jurídico, p. 87. 
390

Interpretação sistemática do direito, p. 94. Mais adiante, o autor afirma que mesmo nos casos de 
colisão de princípios prepondera a incidência do que denomina de princípio da hierarquização 
axiológica, de que se irá tratar logo a seguir (op. cit., p. 113).  
391

 “O critério cronológico serve quando duas normas incompatíveis são sucessivas; o critério 
hierárquico serve quando duas normas incompatíveis estão em nível diverso; o critério de 
especialidade serve no choque de uma norma geral com uma norma especial” (BOBBIO, Norberto. 
Teoria do ordenamento jurídico, p. 100).  Interessante o comentário de Juarez Freitas acerca do 
tema: “Ora bem, recorde-se que a hermenêutica jurídica tem-se valido (na doutrina, assim como na 
jurisprudência), empiricamente e com exuberância, de critérios que visam a escoimar do 
ordenamento as antinomias, de sorte que, a rigor, critérios não faltam. Tais critérios, desde há muito 
conhecidos, incorporaram-se ao inconsciente do intérprete maduro, fazendo as vezes, não raro, de 
uma segunda natureza” (Interpretação sistemática do direito, p. 95). 
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examinadas sob a ótica do princípio da legalidade, tem-se um panorama bastante 

claro daquilo que é algo corriqueiro na prática.  Assim: 

a) o advento do Código Florestal teve o condão de revogar as resoluções do 

CONAMA que pretendiam regulamentar a lei anteriormente vigente (critério  

cronológico); 

b) no conflito entre as resoluções do CONAMA e o Código Florestal prevalecem as 

regras constantes deste último, que é superior (critério hierárquico); 

c) assim também, regras constantes dos Decretos n. 5.300/04 e 6.660/08 que 

contrariam dispositivos da Lei n. 11.428/06, criando restrições que não constavam 

do diploma legal, são consideradas inválidas (critério hierárquico). 

 Contudo, existem situações em que há insuficiência de critérios de 

solução de antinomias e outras em que há conflito entre os próprios critérios. A 

primeira hipótese é assim descrita por Bobbio: “Mas pode ocorrer antinomia entre 

duas normas: 1) contemporâneas; 2) do mesmo nível; 3) ambas gerais”392.  Nestes 

casos, o autor afirma: 

 

Quid faciendum? Existe um quarto critério que permite resolver as 
antinomias deste tipo? Aqui, por “existe”, entendemos um critério 
“válido”, isto é, um critério que seja reconhecido legítimo pelo 
intérprete, quer por sua razoabilidade, quer pelo incontrastado uso. 
Devemos responder que não393.  

 

 Mais adiante, ensina: 

 

No caso de um conflito no qual não se possa aplicar nenhum dos três 
critérios, a solução do conflito é confiada à liberdade do intérprete; 
poderíamos quase falar de um autêntico poder discricionário do 
intérprete ao qual cabe resolver o conflito segundo a oportunidade, 
valendo-se de todas as técnicas hermenêuticas usadas pelos juristas 
por uma longa e consolidada tradição, e não se limitando a aplicar 
uma só regra. Digamos, então, de uma maneira mais geral que, no 
caso de conflito entre duas normas, para o qual não valha nem o 
critério cronológico, nem o hierárquico, nem o da especialidade, o 
intérprete, seja ele o juiz ou o jurista, tem à sua frente três 
possibilidades: 
1) eliminar uma; 
2) eliminar as duas; 
3) conservar as duas394. 
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Teoria do ordenamento jurídico, p. 100. 
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 Op. cit., p. 101. 
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 Op. cit., p. 103. 
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 Neste mesmo sentido, Maria Helena Diniz, tratando do que denomina de 

“incompletude dos meios de solução das antinomias jurídicas”, sugere que as 

situações de antinomia que derivam de tal situação podem ser suprimidas ou pela 

edição de uma terceira norma, que faça a opção por uma das regras antinômicas, ou 

por uma “interpretação corretivo-equitativa ou correção”395. Em tais casos, a exemplo 

do que se dá nas hipóteses de colisão, o juiz somente irá afastar a incidência da 

norma no caso concreto e não declarar-lhe a invalidade, de modo que, em outra 

situação, o conflito pode ser resolvido em sentido diametralmente oposto396.  

 Voltaremos ao tema mais adiante, quando tratarmos de um caso 

específico em que, diante de um conflito de regras ambientais em que não havia 

critério de solução, a jurisprudência se orientou pela solução constante do item n. 3.  

 Convém agora analisarmos a outra hipótese aventada, em que existe 

conflito entre os critérios de solução de antinomias, porquanto mais de um é 

aplicável ao mesmo caso, sendo que a aplicação de cada qual leva a soluções 

diametralmente opostas, ou seja, ambas as leis podem ser consideradas válidas. 

Trata-se do que se convencionou chamar de antinomias de segundo grau. 

 São três as situações de conflito possíveis de ocorrer entre os seguintes 

critérios: a) hierárquico e cronológico; b) de especialidade e cronológico; c) 

hierárquico e de especialidade.  De todos eles, o único que tem uma solução 

concreta fornecida pela doutrina é o primeiro.  Para os dois últimos não são 

fornecidos critérios que permitam o julgador decidir de modo preciso os conflitos de 

regras que se lhe apresentam. 

 Com efeito, na antinomia existente entre duas regras, sendo uma 

posterior e inferior e a outra anterior e superior, resolve-se pela aplicação do critério 

da hierarquia (lex posterior inferiori non derogat priori superiori).   Entender o 

contrário significaria admitir que uma regra inferior, só por ter sido editada 

                                                           
395

Conflito de normas, p. 53. 
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 “Se a interpretação é feita pelo juiz, este em geral (nos ordenamentos estatais modernos) tem o 
poder de não aplicar a norma que considerar incompatível no caso concreto, mas não o de expeli-la 
do sistema (de ab-rogá-la), mesmo porque o juiz posterior, tendo que julgar o mesmo caso, poderia 
dar ao conflito de normas uma solução oposta e aplicar bem aquela norma que o juiz precedente 
havia eliminado” (BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico, p. 103). Também assim: 
“Infere-se daí que o órgão judicante não pode eliminar a antinomia existente nas normas. Enquanto 
não sobrevier lei estabelecendo critérios sobre o assunto, o conflito permanece. O caso concreto 
pode ser solucionado, mas a antinomia não é eliminada” (DINIZ, Maria Helena. Op. cit., p. 54-5). 
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posteriormente, prevaleceria sobre outra que lhe é superior, embora mais antiga, o 

que não se pode conceber397.   

 Já no conflito entre uma regra geral posterior e uma especial anterior, a 

tendência é de se privilegiar o critério da especialidade (lex posterior generalis non 

derogat priori speciali).  Todavia, em tais casos, adverte a doutrina: 

 

A metarregra lex posterior generalis non derogat priori speciali não 
tem valor absoluto, dado que, às vezes, lex posterior generalis 
derogat priori speciali, tendo em vista certas circunstâncias 
presentes. A preferência entre um critério e outro não é evidente, 
pois se constata uma oscilação entre eles. Não há uma regra 
definida; conforme o caso, haverá supremacia ora de um, ora de 
outro critério398.  

 

                   A propósito, diga-se que o STJ já decidiu em conformidade com esse 

entendimento, qual seja, de que “a regra lex posterior generallis non derrogat priori 

specciali não seja de valor absoluto”399.  

 Por fim, o conflito entre uma regra superior geral e outra inferior especial 

não possui qualquer critério preciso de solução, como afirma Norberto Bobbio: 

 

Se se aplicar o critério hierárquico, prevalece a primeira, se se aplicar 
o critério da especialidade, prevalece a segunda. Qual dos dois 
critérios se deve aplicar? Uma resposta segura é impossível. Não 
existe uma regra geral consolidada. A solução dependerá, também, 
nesse caso, como no da falta dos critérios, do intérprete, o qual 
aplicará ora um, ora outro critério, segundo as circunstâncias. A 
gravidade do conflito deriva do fato de que estão em jogo dois 
valores fundamentais de todo ordenamento jurídico, o do respeito da 
ordem, que exige o respeito da hierarquia e, portanto, do critério da 
superioridade, e o da justiça, que exige a adaptação gradual do 

                                                           
397

 Aliás, como bem salienta Norberto Bobbio, “essa solução é bastante óbvia: se o critério 
cronológico devesse prevalecer sobre o hierárquico, o princípio mesmo da ordem hierárquica das 
normas seria tornado vão, porque a norma superior perderia o poder, que lhe é próprio, de não ser 
ab-rogada pelas normas inferiores. O critério cronológico vale como critério de escolha entre duas 
normas colocadas no mesmo plano. Quando duas normas são colocadas sobre dois planos 
diferentes, o critério natural de escolha é aquele que nasce da própria diferença de planos” (Teoria do 
ordenamento jurídico, p. 109). No mesmo sentido: FREITAS, Juarez. A interpretação sistemática do 
direito, p. 96-7. DINIZ, Maria Helena. Conflito de normas, p. 50. 
398

 DINIZ, Maria Helena.Op. cit., p. 50 e Compêndio de Introdução à Ciência do Direito, p. 482.  
Também assim, no particular: “Essa regra, por outro lado, deve ser tomada com uma certa cautela, e 
tem um valor menos decisivo que o da regra anterior. Dir-se-ia que a lex specialis é menos forte que a 
lex superior; e que, portanto, a sua vitória sobre a lex posterior é mais contrastada. Para fazer 
afirmações mais precisas nesse campo, seria necessário dispor de uma casuística” (BOBBIO, 
Norberto. Teoria do ordenamento jurídico, p. 110). 
399

EREsp n. 687.216/SP, Rel. Ministro Castro Meira, in DJe 04/08/2008. No mesmo sentido, inclusive 
invocando a lição doutrinária acima invocada, é o acórdão do REsp n. 842.831/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 
in DJe 06/10/2008. 
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direito às necessidades sociais e, portanto, respeito do critério de 
especialidade400. 

 

 Logo, assim como ocorre nos casos em que não há critérios de solução 

do conflito de regras, também nas hipóteses em que há conflitos entre os critérios – 

exceção feita à primeira delas (critério hierárquico X cronológico) – nos demais 

casos, não há uma regra de solução uniforme, atribuindo-se ao julgador a 

possibilidade de decidir pela prevalência de uma em detrimento da outra no caso 

concreto, se impossível a harmonização. Em tais casos, tem sido sugerido que a 

solução siga o mesmo caminho daquele trilhado nas hipóteses de colisão de 

princípios.  

 Humberto Ávila entende possível que o conflito entre regras seja também 

solucionado através da ponderação e não da exclusão de uma delas401.  Em outras 

palavras, para o autor é perfeitamente possível que haja casos em que ambas as 

regras contraditórias sejam válidas e seja necessário o uso da ponderação para 

aplicar uma em detrimento da outra. Isto porque, segundo afirma, há situações em 

que regras são impropriamente definidas como princípios de modo a se permitir a 

sua flexibilização – o que, a se seguir a interpretação tradicional, não ocorreria. No 

seu entender, ao contrário, “toda norma jurídica – inclusive as regras – estabelece 

deveres provisórios, como comprovam os casos de superação das regras por razões 

extraordinárias com base no postulado da razoabilidade”402.  E arremata afirmando 

que “esses critérios de distinção, se não somados a critérios precisos de aplicação e 

argumentação, podem conduzir, indiretamente, a um uso arbitrário dos princípios, 

relativizados conforme interesses em jogo”403.  Em suma, poderia haver uma 

verdadeira distorção, pois, ao se classificar uma regra como princípio, seria mais 

fácil afastar sua aplicação no caso concreto mediante o argumento da ponderação. 

                                                           
400

 Op. cit., p. 110. No mesmo sentido: “No conflito entre o critério hierárquico e o de especialidade, 
havendo uma norma superior-geral e outra inferior-especial, não será possível estabelecer uma 
metarregra geral, preferindo o critério hierárquico ao da especialidade, ou vice-versa, sem contrariar a 
adaptabilidade do direito. Poder-se-á preferir qualquer um dos critérios, não existindo, portanto, 
qualquer prevalência” (DINIZ, Maria Helena. Conflito de normas, p. 50). 
401

“Embora o conflito entre regras resolva-se, normalmente, com a decretação de invalidade de uma 
delas, nem sempre isso ocorre, podendo ser constatados conflitos entre regras com as mesmas 
características dos conflitos entre princípios – concretos, contingentes e no plano da eficácia” (Teoria 
dos princípios, p. 88-9). Parecendo concordar com este ponto de vista, v. BARROSO, Luís Roberto 
(Interpretação e aplicação da Constituição, p. 357-8). 
402

Teoria dos princípios, p. 89. 
403

 Idem, ibidem. 
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 Outro problema decorrente da adoção da teoria amplamente difundida 

decorre, no entender do autor, do fato de a doutrina majoritária entender que o 

descumprimento de um princípio é mais grave do que o de uma regra, o que, a seu 

ver, não está correto, pois é justamente o contrário o que se deve considerar404.   

 O autor aponta ainda a questão envolvendo a o conflito entre uma regra e 

um princípio de mesmo nível hierárquico, em que a doutrina majoritária afirma 

prevalecer o princípio.  Também aqui, no seu entender, é o oposto que deve se dar.  

Ele conclui afirmando que a adoção de qualquer das teorias tradicionais acaba por 

provocar um resultado altamente indesejado, qual seja, o da “flexibilização da 

aplicação de uma norma que deveria ser aplicada com maior rigidez”405.   

 

O tiro sai pela culatra: a pretexto de aumentar a efetividade da 
norma, a doutrina denomina-se de princípio, mas, ao fazê-lo, legitima 
sua mais fácil flexibilização, enfraquecendo sua eficácia; com a  
intenção de aumentar a valoração, a doutrina qualifica determinadas 
normas de princípios, mas, ao fazê-lo, elimina a possibilidade de 
valoração das regras, apequenando-as, com a finalidade de 
combater o formalismo, a doutrina redireciona a aplicação do  
ordenamento para os princípios, as, ao fazê-lo sem indicar critérios 
minimamente objetiváveis para sua aplicação, aumenta a injustiça 
por meio da intensificação do decisionismo; com a intenção de 
difundir uma aplicação progressista e efetiva do ordenamento 
jurídico, a doutrina qualifica aquelas normas julgadas mais 
importantes como princípios, mas, ao fazê-lo com a indicação de que 
os princípios demandam aplicação intensamente subjetiva ou 
flexibilizadora em função de razões contrárias, lança bases para que 
o próprio conservadorismo seja legitimado406. 

 

 Virgílio Afonso da Silva refuta, com veemência, a teoria adotada por Ávila.  

Para ele, uma das hipóteses apresentadas como sendo de conflito entre regras 

(dispositivos do Código de Ética Médica), na verdade, encerra colisão de princípios.  

E a outra hipótese (lei estadual que contém previsão que contraria a de lei federal) 

resolve-se pela máxima lex specialis derogat generali407.  Assim, conclui o autor que 

as redefinições para os conceitos de regra e princípio propostas por Ávila não 

trazem ganhos analítico-conceituais e, além disso, confundem porque inserem 

                                                           
404

 “E isso porque as regras têm uma pretensão de decidibilidade que os princípios não têm: enquanto 
as regras têm a pretensão de oferecer uma solução provisória para um conflito de interesses já 
conhecido ou antecipável pelo Poder Legislativo, os princípios apenas oferecem razões 
complementares para solucionar um conflito futuramente verificável” (op. cit., p. 90). 
405

 Op. cit., p. 91.  
406

Teoria dos princípios, p. 91. 
407

 Teoria dos direitos fundamentais, p. 62. 
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inúmeros “elementos nas definições, que, além de dificultarem sobremaneira sua 

intelecção, não são elementos imprescindíveis à correta e suficiente distinção entre 

os dois conceitos [regras e princípios]”408. 

 A nosso sentir, a crítica não procede. Inicialmente, diga-se que não nos 

convence a tese de que o conflito entre regra e princípio ou não existe propriamente 

(porque a regra é constitucional ou inconstitucional, prevalecendo ou não, 

respectivamente) ou se resolve a partir da criação de uma nova regra pela 

jurisprudência.  A solução parece simplista ao extremo e capaz de gerar insegurança 

jurídica.  Preferimos, pois, a lição de Humberto Ávila, que fornece critérios mais 

seguros para a solução do conflito: 

 

Normalmente, afirma-se que, quando houver colisão entre um 
princípio e uma regra, vence o primeiro. A concepção defendida 
neste trabalho segue percurso diverso. Em primeiro lugar, é preciso 
verificar se há diferença hierárquica entre as normas: entre uma 
norma constitucional e uma norma infraconstitucional deve 
prevalecer a norma hierarquicamente superior, pouco importando a 
espécie normativa, se princípio ou regra. Por exemplo, se houver 
conflito entre uma regra legal e um princípio constitucional, deve 
prevalecer o segundo. Isso quer dizer que a prevalência, nessas 
hipóteses, não depende da espécie normativa, mas da hierarquia. No 
entanto, se as normas forem de um mesmo nível hierárquico, e 
ocorrer um conflito, deve ser dada primazia à regra409. 

 

 De outro lado, ao contrário do que afirma Virgílio Afonso da Silva, há sim 

situações de conflito entre regras que não podem ser solucionados pela subsunção.  

Trata-se justamente daqueles casos acima indicados, em que ou não há critério de 

solução da antinomia ou há conflito de critérios (antinomias de segundo grau).  Em 

tais casos, segundo nos parece, tem de haver uma solução para o conflito, e o 

sopesamento parece ser inevitável.  

 Nesse sentido, aliás, vem sendo o pensamento dominante na doutrina. 

Luís Roberto Barroso admite que “mais recentemente, já se discute tanto a aplicação 

do esquema tudo ou nada aos princípios como a possibilidade de também as regras 

serem ponderadas”410. Mais adiante, assevera que “princípios – e, com crescente 
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 Op. cit., p. 63. 
409

 Teoria dos princípios, p. 105.  
410

Interpretação e aplicação da Constituição, p. 357. 
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adesão na doutrina, também as regras – são ponderados, à vista do caso 

concreto”411.  

 Também Ana Paula de Barcellos reconhece a existência de “hipóteses em 

que há uma colisão de regras, insuperável por qualquer das técnicas tradicionais da 

hermenêutica jurídica”, hipóteses nas quais “cuida-se na verdade de uma ruptura do 

sistema jurídico, pois a antinomia será de tal ordem que restará ao intérprete apenas 

escolher qual das regras será obedecida e qual delas, desrespeitada”412.  

 

A rigor, sequer se trata aqui de uma ponderação jurídica ou 
normativa, mas sim de uma ponderação de valores ou bens de forma 
mais geral. Isso porque, para escolher que regra deve ser aplicada, 
será necessário ascender na escala de abstração e examinar os fins, 
as razões e os valores que, em última análise, justificam cada uma 
das duas regras em confronto413. 

 

 Deste modo, parece não haver dúvidas de que também o conflito de 

regras pode ser resolvido mediante a aplicação da máxima da proporcionalidade, 

privilegiando-se uma delas em detrimento da outra, no caso concreto, mediante 

argumentação. Não se pode deixar de notar que o próprio Alexy – em uma única 

frase, é bem verdade, mas que parece ter passado despercebida – acaba por admitir 

que o problema do conflito de regras pode também ser solucionado, além de pelos 

parâmetros tradicionais, “de acordo com a importância de cada regra em conflito”414.   

 A doutrina caminha nesse sentido, embora nem sempre se utilize da 

mesma terminologia adotada pelos autores ora citados.  Chega, porém, à mesma 

conclusão, embora por meios transversos, qual seja, a da possibilidade de solução 

do conflito normativo sem a decretação de invalidade de uma das regras. Maria 

Helena Diniz, por exemplo, ao tratar das antinomias de segundo grau, afirma:  

 

Num caso extremo de falta de um critério que possa resolver a 
antinomia de segundo grau, o critério dos critérios para solucionar o 
conflito normativo seria o princípio supremo da justiça: entre duas 
normas incompatíveis dever-se-á escolher a mais justa. Isso é assim 
porque os referidos critérios não são axiomas, visto que gravitam na 
interpretação ao lado de considerações valorativas, fazendo com que 
a lei seja aplicada de acordo com a consciência jurídica popular e 
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 Op. cit., p. 358. 
412

Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional, p. 212. 
413

 Op. cit., p. 212. 
414

 Teoria dos direitos fundamentais, p. 93. 
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com os objetivos sociais. Portanto, excepcionalmente, o valor justum 
deve lograr entre duas normas incompatíveis415. 

 

 Mais adiante, ao cuidar da incompletude dos meios de solução das 

antinomias de segundo grau, a autora pondera que “entre duas normas plenamente 

justificáveis, deve-se opinar pela que permitir a aplicação do direito com sabedoria, 

justiça, prudência, eficiência e coerência com seus princípios”416. 

 Deste modo, já que “a real antinomia jurídica é uma situação problemática 

que requer uma solução satisfatória e justa”, como bem afirma Maria Helena Diniz, o 

aplicador do direito, nestes casos, deve recorrer aos princípios gerais de direito e 

“aos valores predominantes na sociedade, positivados, implícita ou explicitamente, 

pela ordem jurídica, para proporcionar a garantia necessária à segurança da 

comunidade”417.  Isto porque 

 

é preciso deixar bem claro que essa interpretação corretivo-equitativa 
do órgão judicante lhe confere um poder discricionário e não uma 
arbitrariedade. É uma permissão de apreciar, equitativamente, 
segundo a lógica do razoável, interesses e fatos não determinados a 
priori pelo legislador, estabelecendo uma norma individual para o 
caso concreto. Mas esse poder não quer dizer, em absoluto, decisão 
contra legem. A equidade não é, portanto, uma licença para o arbítrio 
puro, mas uma atividade jurisdicional condicionada às valorações 
positivas do ordenamento jurídico, ou seja, relacionando sempre os 
subsistemas normativos, fáticos e valorativos que compõem o 
sistema jurídico418. 

 

 Perceba-se que a autora, embora não se refira expressamente à 

ponderação, também defende o seu uso para a solução de antinomias de segundo 

grau.  É o que se denota a partir da menção a critérios como o “princípio do valor 

supremo da justiça”, “valor justum”, “valores predominantemente aceitos na 

sociedade”, “justiça, prudência, coerência e sabedoria”.  Na verdade, trata-se de 

outra maneira de dizer que a hipótese de conflito de normas em que não há critério 

de solução ou há conflito entre os critérios resolve-se no caso concreto, através do 

sopesamento e mediante proporcionalidade. 
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 Conflito de normas, p. 52. No mesmo sentido, também da autora: Compêndio de Introdução à 
Ciência do Direito, p. 483. 
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Op. cit., p. 58.  
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 Conflito de normas, p. 58-60. 
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Conflito de normas, p. 60. 
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 Outro autor que se dedicou ao exame do tema foi Juarez Freitas, que, ao 

estabelecer no que consiste a interpretação sistemática, que propõe, assegura 

tratar-se da  

 

operação que consiste em atribuir, hierarquicamente, a melhor 
significação, dentre várias possíveis, aos princípios, às regras ou 
normas estritas e aos valores jurídicos, fixando-lhes o alcance e 
superando antinomias em sentido amplo, tendo em vista solucionar 
casos de conflito (objetiva ou subjetivamente considerados). 
Na linha tópico-sistemática proposta, portanto, para vencer as 
antinomias (sempre, de algum modo, solúveis juridicamente) que 
ocorrem ou podem ocorrer entre normas do mesmo escalão formal e 
coevas, o critério hierárquico axiológico, nos termos dos preliminares 
conceitos de sistema jurídico e interpretação sistemática, apresenta-
se tipicamente capaz de oferecer, em todos os casos, uma solução 
minimamente adequada, desde que, no bojo do sistema, haja uma 
básica razoabilidade419. 

 

 A seguir, aproximando-se ainda mais do que vem sendo desenvolvido 

neste tópico, anota: 

 

A solução, mesmo para as assim chamadas antinomias de segundo 
grau (aquelas que se processam entre os próprios critérios usuais – 
cronológico, hierárquico e de especialidade), há de fazer preponderar 
o critério hierárquico-axiológico, admitindo-se, sem vacilações, uma 
mais ampla visão de hierarquia, a ponto de escalonar princípios, 
valores e regras no seio daprópria Constituição, no escopo de 
solucionar as contrariedades nefastas, mesmo as que, 
excepcionalmente, ocorrem em processos objetivos e sem partes 
contrapostas420. 

  

 Como se vê, Juarez Freitas adota um critério por ele próprio nominado 

como hierárquico-axiológico, cuja aplicação muito se aproxima do exercício do 

sopesamento421. É interessante ressaltar que o autor entende possível a 

harmonização entre as regras conflitantes e não apenas a superação de uma pela 

outra.  Seria uma espécie de concordância prática, agora aplicada ao conflito de 

regras, alcançada igualmente pela incidência do mesmo critério.  Diz ele, a propósito 

do tema, ser discutível 
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A interpretação sistemática do direito, p. 101. 
420

 Op. cit., p. 103. 
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 No dizer do autor, “cuida-se, por assim dizer, de ‘metacritério’ que indica, inclusive em face de 
antinomias no plano dos critérios, a prevalência do princípio axiologicamente superior, mesmo no 
conflito específico entre regras, visando a impedir a autocontradição do sistema e resguardando a 
unidade sintética de seus múltiplos comandos. Unidade, esta, que se realiza, em definitivo, na 
atuação dos intérpretes” (op. cit., p. 116). 
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a crença de que o aplicador do Direito apenas poderia decidir-se, 
num ato subjetivo de vontade, pela aplicação de uma ou de outra 
normas jurídicas gerais, permanecendo o conflito. Na realidade, 
entende-se o conflito dissipável, frequentes vezes, pela conciliação 
dos opostos, por intermédio de um princípio harmonizador ou 
superador da antinomia (hierarquização axiológica), sem que se 
coloque em risco a estabilidade do sistema422. 

 

 É de extrema relevância esta possibilidade, como se poderá perceber 

logo a seguir, quando abordaremos alguns casos em que isto se deu. 

 Não se olvide, ainda, que também aqui, a exemplo do que ocorre com os 

casos de colisão de princípios, faz-se necessário recorrer à argumentação, de modo 

a que as partes, os jurisdicionados e a própria sociedade como um todo possam 

legitimamente controlar o ato jurisdicional que consiste em afastar a aplicação de 

uma regra por outra no caso concreto.   

 Dito isso, vejamos algumas situações em que esta circunstância (solução 

de antinomia real entre regras com base na proporcionalidade) se verifica ou pode 

vir a se verificar na jurisprudência brasileira. Veja-se, por exemplo, a situação 

envolvendo os limites de afastamento de elementos hídricos situados em áreas 

urbanas.   

 O Código Florestal de 1965, em seu art. 2º, a – na redação da Lei n. 

7.803/89 – estabelecia como sendo de preservação permanente as florestas e 

demais formas de vegetação natural situadas a no mínimo 30 metros de distância, 

para os rios e cursos d’água de até 10 metros de largura.  

 Já a Lei do Parcelamento do Solo Urbano (Lei n. 6.766/79), em seu art. 

4o, III, com a redação dada pela Lei n. 10.932/04, determina que “ao longo das 

águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público das rodovias e 

ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa não edificável de 15 (quinze) 

metros de cada lado, salvo maiores exigências da legislação específica”. 

 Pois bem.  Estava-se diante de duas leis ordinárias federais, que 

regulavam uma mesma situação fática (limites de afastamento de elementos 

hídricos).  Uma delas era mais recente e, portanto, pelo critério cronológico, deveria 
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prevalecer sobre a outra, mais antiga423.  Contudo, aquela mesma faz a ressalva a 

“maiores exigências da legislação específica”, o que, pelo princípio da especialidade, 

levaria a prevalecer a regra de proteção ambiental424. Constatava-se, pois, um 

conflito de regras, que não podia ser solucionado pelos parâmetros tradicionais de 

subsunção, uma vez que ambas eram inteiramente válidas e estavam em plena 

vigência. 

 A solução encontrada pela jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina para resolver tal conflito foi afastar a aplicação da regra constante do 

Código Florestal quando se tratava de construções e edificações situadas em áreas 

urbanas.  Neste caso, os limites de afastamento deveriam ser aqueles regidos pela 

Lei do Parcelamento do Solo.  A Lei n. 4.771/65, no que se refere à chamada mata 

ciliar, portanto, segundo a interpretação dada pela Corte Catarinense, somente era 

aplicável em áreas rurais425.  

 Consequentemente, nas situações envolvendo elementos hídricos 

situados em áreas urbanas, o Tribunal, realizando o sopesamento das regras 

colidentes, afastou uma delas, fazendo prevalecer a outra.  Aquela, porém, não foi 

declarada inválida, tendo continuado a reger as situações envolvendo áreas rurais.   
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 Perceba-se que, embora o Código Florestal fosse de 1965, o dispositivo em questão (art. 2
o
) 

recebeu nova redação em 1989.  De todo modo, a modificação operada no art. 4
o
, da Lei n. 6.766/79 

deu-se através de uma lei de 2004, de modo que, neste conflito, este dispositivo era posterior àquele. 
424

 Neste sentido: “O entendimento é que a faixa mínima a ser mantida para a proteção dos recursos 
hídricos em área urbana é de 30 m, pois a Lei n

o
 6.766/79 ressalva que o limite por ela estabelecido 

será modificado ‘por maiores exigências da legislação específica’, que, no caso, consiste no Código 
Florestal. Tampouco ficam as leis municipais autorizadas a diminuir a largura da faixa de 30m, pois o 
parágrafo 2

o
 do art. 2

o
 do Código Florestal [rectius – parágrafo único] é claro ao mencionar que 

‘devem ser respeitados os princípios e limites a que se refere’ o dispositivo” (GRANZIEIRA, Maria 
Luiza Machado. Direito Ambiental, p. 336).  
425

As primeiras decisões sobre o assunto datam de 2005-2007. São elas: Apelação Cível n. 
2004.019089-1, de Timbó. Relator: Des. César Abreu, decisão de 14/7/05; ACMS n. 2003.003060-3, 
de Joaçaba, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, decisão de 27/9/07. Mais recentemente, o entendimento 
se sedimentou, consoante se pode inferior dos seguintes julgados: Agravo de Instrumento n. 
2011.052481-0, de Capinzal, Rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, decisão de 
18/05/2012; Reexame Necessário em Mandado de Segurança n. 2011.095042-4, de Itajaí, Rel. Des. 
Jaime Ramos, decisão 4/4/12; Agravo de Instrumento n. 2011.001006-7, de Joinville, Rel. Des. João 
Henrique Blasi, decisão 30/3/12; Agravo de Instrumento n. 2010.037403-0, de Joinville, Rel. Des. Cid 
Goulart, decisão de 10/1/12.  O próprio Ministério Público Estadual, reunido em 25/06/2007, editou o 
Enunciado n. 03, que estabelece: “Na hipótese de áreas urbanizadas, será admitida a flexibilização 
das disposições constantes no art. 2º do Código Florestal, desde que observado o limite mínimo 
previsto no disposto no inc. III da Lei 6.766/79 (quinze metros), bem como a ausência de interesse 
ecológico relevante e situação de risco”.  No mesmo sentido: “Na hipótese de afastamento da 
aplicação do Código Florestal, para as áreas com ocupação urbana consolidada, resta a aplicação da 
limitação urbanística do artigo quarto da Lei 6.766/1979, que determina a manutenção de uma faixa 
non aedificandi de 15 metros nas margens de qualquer córrego, riacho ou rio, independentemente da 
largura de sua calha” (MIRANDA, Ansiza Helena Malhardes. APP em área urbana consolidada, p. 
VERIFICAR. Contra, inclusive, criticando o entendimento jurisprudencial em tela, v. MOREIRA, 
Danielle de Andrade. O conteúdo ambiental dos planos diretores e o Código Florestal, p. 92-7. 
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 Em julgados mais recentes, a Corte vem inclusive reconhecendo de 

maneira expressa a existência do conflito e aplicando, de maneira expressa, o 

princípio da proporcionalidade como forma de solucioná-lo. É o que se infere, por 

exemplo, da ementa do seguinte julgado: 

 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AUTO DE INFRAÇÃO 
AMBIENTAL - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO AFASTADO MAIS DE 15 
METROS DE CÓRREGO CANALIZADO - DISTÂNCIA DE RECUO 
EXIGIDA PELO CÓDIGO FLORESTAL (LEI N. 4.771/65) - ÁREA 
"NON AEDIFICANDI" - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA 
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - REGIÃO TODA 
POVOADA - AUSÊNCIA DE MATA CILIAR - CONFIRMAÇÃO DA 

SENTENÇA QUE ANULOU O AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL.  
Considerada a antinomia reinante da legislação federal com a 
estadual e a municipal acerca das faixas não edificáveis em áreas de 
preservação permanente ao longo dos cursos d'água situados em 
região urbana, deve-se interpretar com base nos princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade para que a edificação, além de 
preservar razoavelmente o meio ambiente, seja adequada a uma boa 
ordenação da cidade e cumpra a função social da propriedade sob o 
pálio do desenvolvimento sustentável, da precaução e da cautela426.  

 

 Tem-se aí, portanto, um caso típico de solução de uma antinomia de 

segundo grau através da ponderação e com recurso explícito à proporcionalidade, 

procurando-se preservar ao máximo a eficácia das regras conflitantes. 

 Uma outra hipótese em que se pode aventar a existência de antinomia de 

segundo grau reside no conflito entre as regras do art. 36, § 3o, da Lei n. 9.985/00 e 

o art. 13, §1o, da LC n. 140/11, de teor os seguintes: 

 
Art. 36.  
(...). 
§3º. Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica 
ou sua zona de amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput 
deste artigo só poderá ser concedido mediante autorização do órgão 
responsável por sua administração, e a unidade afetada, mesmo que não 

                                                           
426

 Apelação Cível n. 2009.018672-3, Rel. Des. Jaime Ramos, julgado em 25/10/10. No mesmo 
sentido, também aplicando os princípios em questão, embora para solucionar outro tipo de 
controvérsia (lei municipal x Código Florestal): Agravo de Instrumento n. 2010.027473-0, Rel. Des. 
Vanderlei Romer, julgado em 8/10/10. Em outros casos, o argumento tem sido o de que ambas as 
normas são válidas, sendo cada qual aplicável a uma determinada situação: “A lei que trata do uso do 
solo nas áreas urbanas assinala diferenças em relação ao Código Florestal, mas sem quebra da 
ordem jurídica, uma vez que este é aplicável na área rural e a Lei de Parcelamento do Solo Urbano 
no perímetro das cidades, conforme autorizado pelo art. 2

o
, parágrafo único, da Lei n. 4.771/1965. Em 

razão do disposto na Constituição Federal (art. 24) e no Código Florestal (art. 2
o
, parágrafo único), 

não se verifica incompatibilidade de normas, nem a necessidade de declaração de 
inconstitucionalidade para que se aplique a Lei n. 6.766/1979 na área urbana” (Apelação Cível n. 
2010.067830-9, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, julgado em 8/6/11). 
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pertencente ao Grupo de Proteção Integral, deverá ser uma das 
beneficiárias da compensação definida neste artigo. 
 
Art. 13. (...).  
§ 1º. Os demais entes federativos interessados podem manifestar-se ao 
órgão responsável pela licença ou autorização, de maneira não vinculante, 
respeitados os prazos e procedimentos do licenciamento ambiental. 
 

 A controvérsia consiste em saber se, ante o advento da LC n. 140/11, a 

autorização a que se refere a Lei do SNUC teria deixado de ser conditio sine qua 

non para o para o licenciamento ambiental, uma vez que o novo regime deixou claro 

que os demais entes interessados podem se manifestar de maneira não vinculante. 

Poder-se-ia cogitar que não haveria conflito de regras no caso, pois, segundo 

parcela da doutrina, a autorização a que alude o art. 36, §3o, da Lei n. 9.985/00 já 

não seria vinculante mesmo em época anterior ao advento da nova lei de 

competências427.  

 Outra hipótese que afastaria a existência do conflito seria no caso de se 

considerar inconstitucional a norma do art. 36, §3o, da Lei do SNUC, por vício formal, 

já que, sendo regra de competência, deveria ter sido tratada em lei complementar, 

consoante o disposto no art. 23, parágrafo único, da CF/88428. Caso superados estes 

dois óbices, tem-se que, de fato, há, na espécie, uma antinomia de segundo grau. 

Embora uma das regras conflitantes esteja contida em lei complementar, e a outra 

em lei ordinária, a jurisprudência do STF se consolidou no sentido de não haver 

hierarquia entre elas429.  Logo, o critério hierárquico não soluciona o conflito. O 

mesmo se pode de dizer do critério cronológico, já que, apesar da LC n. 140/11 ser 

                                                           
427

 “De lege data, à míngua de regra expressa, e tendo em vista que os entes públicos não podem ser 
obrigados a participar de qualquer acordo sobre a emissão de determinada licença, parece vingar a 
tese da não vinculação do órgão condutor do licenciamento aos exames e pareceres produzidos 
pelos órgãos coadjutores. Não indica, a bem ver, submissão, motivo pelo qual qualquer pretensão 
destinada a vincular o exame técnico procedido pelo órgão ambiental licenciador a manifestação de 
outros órgãos soa desprovida de amparo técnico-jurídico, até porque a competência para o exame da 
viabilidade ambiental é de sua única e exclusiva atribuição, conforme ditame legal” (Direito do 
Ambiente, p. 529-30). Mais ainda agora, em que há regra expressa dispondo sobre o tema. 
428

 Neste sentido: “Se uma lei ordinária contiver disposição acerca de qualquer desses temas, será 
formalmente inconstitucional” (BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito 
Brasileiro, p. 27-8). De maneira ainda mais enfática: “Lei ordinária que ofenda uma lei complementar 
estará vulnerando a própria Constituição, visto que disciplinará interesses que essa determina sejam 
regulados por ela” (SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais, p. 248). 
429

 Neste sentido: “INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO HIERÁRQUICA ENTRE LEI ORDINÁRIA E LEI 
COMPLEMENTAR. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL, RELACIONADA À 
DISTRIBUIÇÃO MATERIAL ENTRE AS ESPÉCIES LEGAIS. PRECEDENTES” (RE n. 377.457/PR, 
Rel. Min. Gilmar Mendes, in DJe de 19/12/08). Também assim: AgRg no RE n. 502.648/SC, Rel. Min. 
Joaquim Barbosa, in DJ 28/11/2008. EDcl. No RE n. 348.605/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, in DJe 
1º/2/12. 
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posterior à Lei n. 9.985/00, esta é especial (unidades de conservação) em relação 

àquela.  De todo modo, se considerarmos que a lei complementar é específica no 

que tange à competência, poder-se-ia mesmo sustentar a especialidade desta no 

tocante à matéria e não daquela.  

 Como quer que seja, os critérios de solução de antinomias conflitam, na 

medida em que se tem uma lei especial anterior a uma lei posterior geral.  Como 

visto acima, em tais casos tende-se a privilegiar a regra especial (lex posterior 

generalis no derogat priori speciali), mas nem sempre é assim, pois esta não é uma 

máxima absoluta.  

 Na hipótese ora submetida, caso se considere que a Lei n. 9.985/00 é 

efetivamente especial em relação à LC n. 140/11, por tratar aquela especificamente 

de unidades de conservação da natureza, a antinomia de segundo grau estará de 

fato instaurada.  Trata-se de um caso em que é perfeitamente possível o uso da 

ponderação, de modo a tentar-se harmonizar as regras conflitantes e não 

simplesmente fazer prevalecer uma em detrimento da outra. 

 Assim sendo, parece-nos que a solução que melhor atende o conflito 

reside em se adotar uma fórmula mista, pela qual os órgãos gestores de unidades 

de conservação possuem competência para se manifestar nos licenciamentos 

ambientais de atividades potencialmente causadoras de impactos nas UCs por eles 

administradas ou nas respectivas zonas de amortecimento, nos termos do que 

estabelece o art. 36, § 3o, da Lei n. 9.985/00.  Contudo, esta manifestação deverá 

ser considerada pelo órgão competente para o licenciamento de forma não 

vinculante, ou seja, não terá o condão, por exemplo, de impedir a deflagração ou a 

continuidade do processo administrativo, já que, nos termos do art. 13, §1o, da LC n. 

140/11, ao órgão competente cabe conduzi-lo, inclusive, em um único nível de 

competência (caput). Trata-se de solução harmonizadora das regras conflitantes, 

sem que uma delas prevaleça sobre a outra, mas de modo que ambas preservem o 

núcleo essencial do direito fundamental a que visam concretizar (de um lado, o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado e, de outro, a unidade federativa). 

 Outro caso de antinomia de segundo grau na legislação ambiental em 

vigor consiste no conflito existente entre o art. 2º da Lei n. 11.428/06 – Lei da Mata 

Atlântica e o art. 4º da Lei n. 12.651/12 – novo Código Florestal Brasileiro.  Eis o que 

estabelecem, respectivamente: 
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Art. 2º. Para os efeitos desta Lei, consideram-se integrantes do 
Bioma Mata Atlântica as seguintes formações florestais nativas e 
ecossistemas associados, com as respectivas delimitações 
estabelecidas em mapa do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE, conforme regulamento: Floresta Ombrófila Densa; 
Floresta Ombrófila Mista, também denominada de Mata de 
Araucárias; Floresta Ombrófila Aberta; Floresta Estacional 
Semidecidual; e Floresta Estacional Decidual, bem como os 
manguezais, as vegetações de restingas, campos de altitude, brejos 
interioranos e encraves florestais do Nordeste. 
 
Art. 4º. Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas 
rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei: 
(…). 
VII - os manguezais, em toda a sua extensão. 

 

 Novamente se está diante de uma lei especial (Mata Atlântica) anterior a 

uma lei geral (florestas), ambas de idêntica hierarquia.  Também neste caso, embora 

a solução da antinomia de segundo grau tendesse para se prestigiar a regra 

constante da lei especial, isto pode não ser o mais adequado, considerando o que 

está em jogo no conflito. A se prestigiar a lei especial, ter-se-ia um âmbito de 

proteção do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

inferior àquele constante da lei geral de proteção das florestas.  É que, consoante 

demonstrado no capítulo anterior, a vegetação integrante do bioma Mata Atlântica 

tem seu regime de utilização (CF/88, art. 225, 4o) ditado pela Lei n. 11.428/06, que 

possibilita a supressão de acordo com o estágio de regeneração.  Já o Código 

Florestal, ao estabelecer uma área como sendo de preservação permanente, impede 

por completo a sua utilização, ressalvadas hipóteses expressamente previstas na 

própria lei.  Assim sendo, o regime jurídico de uma APP, de um modo geral, é mais 

protetivo do que de uma espécie de vegetação do bioma Mata Atlântica. 

 Considerando a fragilidade do ecossistema manguezal – também de que 

se tratou no Capítulo I deste trabalho – parece-nos que a ponderação, no caso 

concreto, deve pender para considerar-se que o regime jurídico aplicável é o das 

áreas de preservação permanente e não do bioma Mata Atlântica430.  A 

proporcionalidade, na hipótese, sugere a adoção da regra que melhor protege o 

núcleo essencial do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. 

                                                           
430

 Até porque este certamente foi o intuito do legislador, que, ao editar o Código Florestal, tinha 
conhecimento do regime jurídico constante da Lei da Mata Atlântica e, ainda assim, optou por dar aos 
manguezais uma nova disciplina.  
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 Outro caso de antinomia de segundo grau pode ser encontrado no conflito 

de outras duas regras constantes dessas mesmas leis.  Trata-se do disposto no art. 

11, I, a, da Lei n. 11.428/06 e do art. 27 da Lei n. 12.651/12, in verbis: 

 

Art. 11.  O corte e a supressão de vegetação primária ou nos 
estágios avançado e médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica 
ficam vedados quando:   
I - a vegetação:  
a) abrigar espécies da flora e da fauna silvestres ameaçadas de 
extinção, em território nacional ou em âmbito estadual, assim 
declaradas pela União ou pelos Estados, e a intervenção ou o 
parcelamento puserem em risco a sobrevivência dessas espécies.  
 
Art. 27. Nas áreas passíveis de uso alternativo do solo, a supressão 
de vegetação que abrigue espécie da flora ou da fauna ameaçada de 
extinção, segundo lista oficial publicada pelos órgãos federal ou 
estadual ou municipal do Sisnama, ou espécies migratórias, 
dependerá da adoção de medidas compensatórias e mitigadoras que 
assegurem a conservação da espécie. 

 

 De pronto, cumpre dizer que se poderia talvez objetar no sentido de que 

não haveria conflito na hipótese, uma vez que o art. 11 da Lei n. 11.428/06 seria 

aplicável quando a vegetação cuja supressão se pretende integra o bioma Mata 

Atlântica, e o art. 27 da Lei n. 12.61/12, por sua vez, incidiria em todas as demais 

hipóteses. 

 Conquanto seja uma interpretação plausível, parece-nos que, ao 

contrário, se está sim diante de uma antinomia de segundo grau, posto que a lei 

posterior geral adotou um critério diferente daquele constante da lei anterior 

especial, o que pode significar que o legislador federal o fez de maneira consciente e 

deliberada, tendo optado por modificar o regime até então vigente. Neste caso, 

estamos novamente diante de uma antinomia de segundo grau, que, ante a 

ausência de critério concreto (já que a tendência de prestigiar a lei geral não é uma 

regra), deve ser resolvida mediante ponderação.  

 A solução que privilegia a regra constante da Lei da Mata Atlântica 

impede por completo a supressão de vegetação quando ela abrigar espécies da 

flora ou da fauna silvestres ameaçadas de extinção, caso a intervenção ameace a 

sobrevivência dessas espécies.  Já na hipótese de se fazer prevalecer a regra 

contida no Código Florestal, a supressão não é vedada, mas fica condicionada à 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/10517974/art-27-da-lei-12651-12
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adoção de medidas mitigadoras e compensatórias que, justamente, propiciem a 

conservação da espécie.   

 A análise do conflito e o uso da ponderação nos leva a concluir que, no 

caso concreto, a regra do art. 27 da Lei n. 12.651 deva prevalecer em detrimento da 

do art. 11 da Lei n. 11.428/06.  Com efeito, a vedação pura e simples da supressão, 

independente de se examinar as nuances da hipótese submetida ao órgão 

competente para autorizá-la, não parece adequada sob a ótica da proporcionalidade, 

pois é perfeitamente possível que haja nuances que permitam compatibilizar a 

intervenção com a sobrevivência da espécie.  Já a regra que determina ser possível 

a supressão, desde que adotadas medidas compensatórias e mitigadoras, parece 

mais consentânea com o direito fundamental ao desenvolvimento econômico e 

social em harmonia com a proteção do meio ambiente.  Além disso, não impede que 

o órgão competente indefira o requerimento de autorização, caso verifique ser 

impossível compatibilizar a supressão da vegetação com a sobrevivência da 

espécie.  Exatamente como ocorre no licenciamento de uma maneira geral.  

 Não menos complexa é a situação envolvendo o conflito entre os arts. 7o, 

XV, 9o, XV, e 13, § 2o, da LC n.140/11 e o art. 26 da Lei n. 12.65/12, que tratam da 

competência para autorizar supressão de vegetação.  Eis o que dizem as referidas 

regras: 

 

Art. 7o São ações administrativas da União: 
(…). 
XV - aprovar o manejo e a supressão de vegetação, de florestas e 
formações sucessoras em:  
a) florestas públicas federais, terras devolutas federais ou unidades 
de conservação instituídas pela União, exceto em APAs; e  
b) atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados, 
ambientalmente, pela União. 
 
Art. 9o São ações administrativas dos Municípios: 
(...). 
XV - observadas as atribuições dos demais entes federativos 
previstas nesta Lei Complementar, aprovar:  
a) a supressão e o manejo de vegetação, de florestas e formações 
sucessoras em florestas públicas municipais e unidades de 
conservação instituídas pelo Município, exceto em Áreas de Proteção 
Ambiental (APAs); e  
b) a supressão e o manejo de vegetação, de florestas e formações 
sucessoras em empreendimentos licenciados ou autorizados, 
ambientalmente, pelo Município.  
 
Art. 13 (...). 
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§2o A supressão de vegetação decorrente de licenciamentos 
ambientais é autorizada pelo ente federativo licenciador. 
 
Art. 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do 
solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá 
do cadastramento do imóvel no CAR, de que trata o art. 29, e de 
prévia autorização do órgão estadual competente do Sisnama. 

 

 Como se vê, a lei de competências, que é anterior, estabelece que quem 

deve autorizar a supressão de vegetação pode ser tanto o órgão federal quanto o 

municipal – além do estadual (art. 8o, XVI, não invocado porque não conflita). Já a lei 

de florestas, posterior, estabelece a competência exclusivamente do órgão estadual, 

nada dispondo acerca dos demais. Aqui há uma dupla dificuldade, consubstanciada, 

primeiro, em se saber qual a lei especial neste caso, em que se trata de 

competência para supressão de vegetação.  Logo, tanto a LC n. 140/11 quanto o 

Código Florestal podem ser considerados diplomas específicos no trato da matéria. 

 É mais um caso de antinomia de segundo grau, a ensejar o uso da 

ponderação como forma de solucionar o conflito. Na hipótese, parece-nos que deva 

prevalecer o disposto na lei de competências, visto ser muito mais adequado 

centralizar em um mesmo ente as atribuições para licenciar a atividade e autorizar a 

supressão de vegetação.  Até porque este órgão é o que possui maiores 

conhecimentos acerca da atividade como um todo.  Além disso, não parece fazer 

sentido, dados os parâmetros estabelecidos na LC n. 140/11, que o órgão estadual 

autorize a supressão de vegetação existente em florestas públicas ou unidades de 

conservação federais, por exemplo.  Sendo assim, neste caso parece-nos que o 

conflito deva se resolver em prol dos dispositivos constantes da LC n. 140/11 em 

detrimento do disposto no art. 26 do Código Florestal. 

 Um outro caso de antinomia de segundo grau decorre do conflito 

existente entre o art. 6o da Lei n. 7.661/88 e o art. 11-A, §3o, da Lei n. 12.651/12.  

Rezam os aludidos dispositivos: 

 

Art.6º. O licenciamento para parcelamento e remembramento do 
solo, construção, instalação, funcionamento e ampliação de 
atividades, com alterações das características naturais da Zona 
Costeira, deverá observar, além do disposto nesta Lei, as demais 
normas específicas federais, estaduais e municipais, respeitando as 
diretrizes dos Planos de Gerenciamento Costeiro. 
(…). 
§2º. Para o licenciamento, o órgão competente solicitará ao 
responsável pela atividade a elaboração do estudo de impacto 
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ambiental e a apresentação do respectivo Relatório de Impacto 
Ambiental - RIMA, devidamente aprovado, na forma da lei. 
 
Art.11-A. A Zona Costeira é patrimônio nacional, nos termos do § 4o 
do art. 225 da Constituição, devendo sua ocupação e exploração se 
dar de modo ecologicamente sustentável. 
(…). 
§3o São sujeitos à apresentação de Estudo Prévio de Impacto 
Ambiental - EPIA e Relatório de Impacto Ambiental - RIMA os novos 
empreendimentos:. 
I - com área superior a 50 (cinquenta) hectares, vedada a 
fragmentação do projeto para ocultar ou camuflar seu porte;  
II - com área de até 50 (cinquenta) hectares, se potencialmente 
causadores de significativa degradação do meio ambiente; ou. 
III - localizados em região com adensamento de empreendimentos 
de carcinicultura ou salinas cujo impacto afete áreas comuns.  

 

  Uma vez mais, tem-se uma lei especial (gerenciamento costeiro) 

anterior a uma lei geral (florestas), disciplinando de maneira diversa uma mesma 

situação.  Com efeito, pela regra constante da Lei n. 7.661/88, qualquer obra ou 

atividade situada na zona costeira que altere as características desta deverá estar 

sujeita à realização de estudo prévio de impacto ambiental.  Já a Lei n. 12.651/12, 

que por meio da MP n. 571 abriu um capítulo próprio (III-A) para tratar do “uso 

ecologicamente sustentável dos apicuns e salgados”, estabeleceu parâmetros 

específicos para a exigência daquele estudo, em três hipóteses distintas, todas 

reveladoras de situações em que haja potencial de causar significativos impactos 

ambientais.  

 A exemplo do que se dá na hipótese anteriormente tratada, não nos 

parece que a prevalência da lei anterior, ainda que especial, atenda a máxima da 

proporcionalidade.  Não existe justificativa plausível para que qualquer obra ou 

atividade, simplesmente por estar situada na zona costeira do país, deva se 

submeter à realização de estudo de impacto ambiental.  Basta pensar em uma 

simples residência de veraneio ou na construção de um bar, por exemplo, atividades 

que, no máximo, dependendo do porte, deverão se submeter a licenciamento 

ambiental, mas sem a obrigatoriedade de elaboração de EIA.  Lembre-se, ainda, que 

a regra em questão data de época anterior ao mandamento constitucional que 

estabeleceu a exigência do referido estudo para “obras ou atividades potencialmente 

causadoras de significativa degradação do meio ambiente” (art. 225, §1o, IV).  Logo, 

faz sentido que a regra, editada anteriormente ao advento da nova ordem 

constitucional, não estivesse adequada a ela. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/10518046/art-11-da-lei-12651-12
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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 Assim, exercida a ponderação, pode-se concluir que a máxima da 

proporcionalidade pende em favor do disposto no novo Código Florestal, que, 

embora não sendo regra específica destinada a tratar da zona costeira, deve 

prevalecer no conflito com aquela constante da Lei n. 7.661/88, de modo que o 

EIA/RIMA somente seja exigível nas hipóteses lá previstas. 
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CAPÍTULO III – SITUAÇÕES CONCRETAS DE COLISÃO ENTRE O DIREITO 

FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO E 

OUTROS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

1 Considerações iniciais 

 

 No capítulo anterior, procuramos demonstrar que os casos difíceis – cujo 

conceito, adaptado ao sistema jurídico brasileiro, que adota a civil law, significa lides 

em que se configure uma colisão entre direitos fundamentais – devem ser 

solucionados mediante ponderação do intérprete, aplicando-se a máxima da 

proporcionalidade (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito) 

e, nos casos de impasse, de maneira discricionária, sempre recorrendo-se à 

fundamentação.   

 Após termos percorrido todo o trajeto pelo qual se alcança isso – 

inclusive, a negativa à tese de Dworkin de que se só haveria uma única resposta 

correta para solucionar tais casos –, chegamos à inevitável conclusão de que os 

elementos que integram a personalidade do julgador, seu passado, suas aspirações, 

sua ideologia, sua forma de ver o mundo, entre outros fatores, influenciam 

sobremaneira a tomada de decisão ao se optar por um direito fundamental em 

detrimento do outro.  Sempre mediante a devida argumentação, é claro. 

 Se isto é assim nas diversas espécies de colisão utilizadas como 

paradigmas pela doutrina e que passam diuturnamente pelo crivo do Poder 

Judiciário (liberdade de imprensa X privacidade; coisa julgada X direito à 

paternidade; dignidade da pessoa humana X proteção da sociedade, etc.), não é 

diferente quando um dos direitos em colisão é o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. Com efeito, assim como um juiz que decida questões afetas ao Direito 

de Família necessariamente é influenciado por seu passado e seu histórico pessoal, 

o julgador que é chamado a resolver uma colisão envolvendo o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado também será orientado por suas convicções 

pessoais, sua ideologia, sua própria maneira de viver.  

 Não há como se negar que isto efetivamente ocorra. Assim fica mais fácil  

compreender que alguns juízes, ao depararem com lides ambientais a serem 

decididas, pendam para um lado (a tutela do meio ambiente) ou para o outro (a 

proteção ao desenvolvimento, ao direito de propriedade, ao patrimônio cultural, à 
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separação de poderes, etc.).  Não há como ser diferente. O histórico do juiz, seu 

passado, suas crenças, suas convicções pessoais, sua relação com a família e a 

sociedade, por certo, terão um papel, se não fundamental, de extrema importância 

quando da tomada de decisão num caso difícil. 

 Portanto, o “rótulo” imposto a certos juízes de serem ambientalistas ou 

desenvolvimentistas até pode existir, mas não retira do magistrado a legitimidade 

para decidir as causas que lhe são submetidas431. O julgador, diante da colisão, terá 

que optar por um dos direitos colidentes e, mesmo que proceda ao sopesamento 

nos moldes propostos por Alexy, poderá chegar a situações de impasse em que a 

sua discricionariedade irá ser exercida de modo pleno – sempre mediante 

argumentação adequada, repita-se ainda uma vez.  É legítimo que assim o seja e 

não há o que ser feito para mudar esta situação, pois ela é fruto do próprio Estado 

Democrático de Direito, que estabelece a competência do Poder Judiciário para 

solucionar as controvérsias que lhe são submetidas.  

 Deste modo, “rotular” o juiz de “ambientalista” ou “desenvolvimentista” só 

tem razão de ser para fins de se tentar buscar certa dose de previsibilidade no que 

se refere ao teor da decisão a ser proferida na hipótese de colisão. Jamais, porém, 

para arguir-lhe qualquer tipo de suspeição para julgar determinada causa.  O que 

importa é que o julgador observe os princípios constitucionais da fundamentação 

                                                           
431

 O fenômeno, bastante comum no Brasil, também ocorre nos Estados Unidos, onde, por exemplo, 
já se apontou uma “tendência pró economia da Suprema Corte na área de políticas ambientais” 
(BERGER, Timothy. Environmental Law--Balancing Environmental and Economic Concerns and the 
Supreme Court's Bias Towards the Economy--Robertson v. Seattle Audubon Society, p.134-5). Na 
verdade, o que provavelmente se quis dizer é que os membros daquele Tribunal, ao serem 
confrontados com a colisão entre o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 
e ao da ordem econômica, privilegiariam, de um modo geral, este último em detrimento daquele. Já 
Oliver Houck, de modo bastante mais enfático, assinala: “A hostilidade da Suprema Corte, como um 
todo, a temas ambientais é digna de registro. Provavelmente seu mais respeitado membro nos 
últimos anos, Justice Stevens, acusou a maioria de conduzir uma  ‘expedição de corte e queima 
através da lei sobre standing ambiental’. É isto mesmo. Ele poderia também ter dito ‘a lei sobre 
qualquer coisa ambiental’. Nenhuma decisão da Corte, em um período de quarenta anos, sustentou a 
aplicação da NEPA [Lei da Política Nacional do Meio Ambiente] aos fatos em julgamento. Os votos de 
quatro membros em favor da proteção ambiental tornaram-se tão raros quanto a aurora boreal. Os 
resultados e as razoes por trás disso têm sido documentadas e exploradas na literatura, e algumas 
corajosas tentativas podem ser feitas para colocá-las em um plano intelectual. Sem dúvida, atitudes 
filosóficas sobre a regra da lei também fazem a sua parte. Também parece evidente, entretanto, que 
muitos membros têm visto políticas ambientais como um brinquedo das elites, suas preocupações 
triviais e exageradas, sua ciência evasiva, sua doutrina destrutiva (até mesmo anticristã), e suas 
dinâmicas similares às de outros movimentos sociais que desestabilizaram o modo de vida americano 
(American way of life). Quanto mais alguém estuda Direito, mais conhece as pessoas” (Foreword: the 
missing Constitution, p. xxv-xxvi). No texto, o autor faz sérias acusações contra os membros da 
Suprema Corte, que vão além da questão ideológica. 
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das decisões e do contraditório e da ampla defesa432. E mais, que não tenha 

qualquer espécie de preconceito com as partes envolvidas no litígio, seja com 

aqueles que defendem o meio ambiente, seja com os que buscam o 

desenvolvimento econômico e social.  O preconceito, lamentavelmente demonstrado 

por alguns, só atrapalha a busca por decisões judiciais equilibradas e serenas433.  

 Por fim, não se pode deixar de chamar a atenção para o fenômeno da 

“ideologização” de algumas decisões judiciais em matéria ambiental.  De fato, 

apesar de tudo o que ficou assentado até aqui, no sentido de ser inevitável que as 

convicções pessoais do juiz interfiram na decisão que ele irá proferir quando do 

sopesamento entre os direitos fundamentais colidentes, isto não significa que se 

possa simplesmente deixar que tais convicções absorvam por completo a 

indispensável fundamentação, esta que deve estar calcada no Direito434.  

 De fato, o que se vem observando na prática é que a linguagem retórica 

tomou conta de algumas decisões judiciais, influenciadas notadamente por outras 

dotadas de retórica ainda mais contundente. Isto acaba por gerar uma situação de 

todo indesejável. Muitas vezes, a decisão é proferida tendo em conta o quanto ela 

irá repercutir na mídia e nas redes sociais, fazendo com que o juiz prolator atinja 

                                                           
432

 Aliás, esta realidade não é exclusiva das lides envolvendo o Direito Ambiental.  Em outras searas, 
como no Direito do Trabalho, Tributário ou Criminal, isso também ocorre. A propósito, a Juíza 
Merideth Wright, com a experiência de mais de 20 anos de magistratura em uma Vara Ambiental, 
afirma: “Ninguém pergunta a um juiz criminal se ele é a favor ou contra assassinatos. Pergunta-se se 
ele irá cumprir a lei e dar ao acusado todo o direito de defesa” (intervenção oral no evento New 
Directions in Environmental Law – (Re)Claiming Accountability, realizado na Yale University em 
25/2/12). No mesmo sentido, em artigo de sua autoria, a eminente professora e magistrada 
aposentada salientou que “ao criar uma corte especializada dentro do sistema judicial, o legislativo 
desejou assegurar justo tratamento aos requeridos em juízo, e também assegurar estabilidade de 
uma parte do estado à outra” (The Vermont Environmental Court, p. 205; negrito nosso). Em sentido 
contrário: “Uma Câmara Especial de Direito Ambiental só pode se predestinar à efetiva proteção da 
ecologia. Nunca teria sido criada para prejudicar o já maltratado meio ambiente” (NALINI, José 
Renato. O juiz e a Constituição ecológica, p. 69). 
433

 É injusto que seja assim, na medida em que, como bem observou Luís Roberto Barroso, “os 
direitos difusos, a despeito de sua entronização mais recente, têm encontrado boa proteção judicial. 
Além da existência de meios processuais eficazes, o desenvolvimento de uma consciência ecológica 
e de um sentimento pró-consumidor tem favorecido a efetivação da proteção de tais bens jurídicos. 
Embalados pelo discurso politicamente correto, os direitos dessa natureza não enfrentam os 
problemas ideológicos e discriminatórios que afetam os direitos sociais” (O Direito Constitucional e a 
efetividade de suas normas, p. 142). Daí o equívoco de, na contramão, discriminarem-se outros 
direitos que não os da coletividade. 
434

 No ponto, permanece bastante válido e atual o alerta de Carlos Maximiliano: “Cumpre evitar, não 
só o demasiado apego à letra dos dispositivos, como também o excesso contrário, o de forçar a 
exegese e deste modo encaixar na regra escrita, graças à fantasia do hermeneuta, as teses pelas 
quais este se apaixonou, de sorte que vislumbra no texto ideias apenas existentes no próprio cérebro, 
ou no sentir individual, desvairado por ojerizas e pendores, entusiasmos e preconceitos” 
(Hermenêutica e aplicação do Direito, p. 84). 
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uma posição de destaque na sociedade, não tanto pelo conteúdo do ato que 

proferiu, mas pelo apelo que este representa para a comunidade.  

 Atitudes como as que tais devem ser a todo custo evitadas. O juiz serve 

ao Direito e não à sua ideologia.  O que se disse no capítulo anterior reafirma-se 

agora. Conquanto não se possa evitar que o magistrado que irá solucionar um caso 

difícil traga consigo suas próprias convicções pessoais para o momento de optar por 

um dos direitos colidentes, isto não significa que ele possa fazer da decisão um 

palco para realizar seus desejos pessoais e efetivar sua ideologia435.  Ele deve, a 

todo custo, evitar que seja assim, buscando ao máximo a neutralidade e evitando 

usar a discricionariedade, que só será exercida na hipótese de os demais 

instrumentos postos à sua disposição (tentativa de harmonização e teste da 

proporcionalidade) não terem sido aptos a dar a resposta que o caso difícil 

necessita. Aí sim é que ele acabará decidindo por si mesmo.  Mas esta não é a 

primeira opção e sim a última. E sempre, relembre-se, mediante adequada e 

profunda fundamentação.  

 Tanto quanto em outras áreas, vale para o juiz que aprecia uma causa 

ambiental a advertência de Luís Roberto Barroso, ao tratar do que aponta como 

sendo um dos parâmetros de controle da argumentação: 

 

Não basta o bom senso e o sentido de justiça pessoal – é necessário 
que o intérprete apresente elementos da ordem jurídica que 
referendem tal ou qual decisão. Embora óbvia, essa exigência tem 
sido deixada de lado com mais frequência do que se poderia supor, 
substituída por concepções pessoais embaladas em uma retórica de 
qualidade. Não custa lembrar que, em um Estado democrático de 
direito, o Judiciário apenas pode impor coativamente determinada 
conduta a alguém com fundamento em lei. A argumentação jurídica 
deve preservar exatamente seu caráter jurídico – não se trata de 
argumentação lógica ou moral436.    

 

                                                           
435

 No ponto: “Hodiernamente, e em larga medida em nosso país, não apenas se oculta a 
subjetividade do julgador, como ainda, ao se ignorar a força da lei, ou mesmo de dispositivos 
constitucionais, concede-se ao decisionismo um mais amplo espaço de atuação. Neste particular, o 
direito sofre com a perda de uma das pontas dos conceitos que o caracterizam (a idéia de segurança 
jurídica), sendo mesmo duvidoso que puras decisões intuitivas, ao não considerarem devidamente os 
dois lados dos direitos em jogo, possam dar garantias de se aproximar de um ideal de justiça” 
(BORNHOLDT, Rodrigo Meyer. Métodos para a resolução do conflito entre os direitos fundamentais, 
p. 107). 
436

 Intepretação e aplicação da Constituição, p. 365. Vale aqui o alerta dado pela Ministra Cármen 
Lúcia, no voto que proferiu na ADPF n. 101, válido para aquele caso e para todos os demais, no 
sentido de que “a questão posta há de ser solucionada como é própria do Direito, vale dizer, pela 
racional aplicação das normas vigentes, sem espaço para emocionalismos, menos ainda demagogia 
no trato do tema” (in DJE de 4/6/12). 
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 O presente capítulo é dedicado ao exame de situações concretas, 

práticas, submetidas ao crivo do Poder Judiciário e nas quais restou configurada a 

colisão entre o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e 

outro princípio constante da Constituição da República. Em outras palavras, o que 

pretendemos, a partir das noções amplamente debatidas no capítulo anterior, é 

examinar situações concretas de colisão entre o direito fundamental ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado e outros direitos fundamentais que foram 

levadas à decisão do Judiciário Brasileiro e por ele decididas, em seus diferentes 

graus de jurisdição437. 

 Ao contrário do que possa parecer à primeira vista, as lides envolvendo 

colisão entre o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e outro direito 

fundamental não são de tão simples solução438.  Há de se ter em mente que, 

qualquer que seja o princípio a prevalecer, no caso concreto haverá um prejuízo 

significativo, em virtude de que outro direito fundamental terá de ceder passo439. É 

extremamente válida, portanto, sob esta ótica, a ponderada advertência dos 

membros do Environmental Appeals Board, Tribunal Administrativo Especializado 

em Meio Ambiente dos Estados Unidos: 

 

Juízes não fazem leis, mas ao contrário devem aplicar o direito 
existente de forma consistente aos casos que são trazidos às cortes 
de modo a considerar os fatos e as circunstâncias do caso particular. 
No contexto ambiental, a decisão da corte, para ser imparcial, justa e 

                                                           
437

 O que ora se pretende é o que Virgílio Afonso da Silva buscou fazer em sua obra, ou seja, “utilizar 
a jurisprudência de uma forma um pouco mais sistemática e não apenas como exemplificação de 
ideias, ou, sobretudo, não como argumento de autoridade” (Direitos fundamentais, p. 33). O que, 
prossegue o autor, “não exclui, claro, que algumas decisões sejam utilizadas com função 
exemplificativa”. Como bem assinala o Professor da Universidade de Miami Keith Rosenn, “as cortes 
federais brasileiras têm desempenhado um papel vital em garantir o cumprimento de que as 
restrições impostas ao governo estabelecidas pela Constituição de 1988 não se tornem somente 
palavras no papel” (Procedural protection of constitutional rights in Brasil, p. 1050). 
438

 “O direito constitucional a um meio ambiente saudável poderia pois ser combatido nos litígios 
versando sobre o fechamento de uma usina ou sobre a interdição de uma atividade econômica, pelo 
direito ao trabalho ou pelo direito à livre escolha de uma atividade econômica, as quais são 
igualmente inscritas no artigo 23 da Constituição. Assim como os princípios reconhecidos pelo 
legislador poderia eles também entrar em conflito seja com os princípios gerais de direito, seja com 
outros princípios reconhecidos por outras legislações”  (DE SALELEER, Nicolas. Quelles balises pour 
le juge?, p. 238). 
439

 Neste mesmo sentido, colhe-se do voto da Ministra Cármen Lúcia, no julgamento da ADPF 101, 
relativa à proibição de importação de pneus usados: “E não se pretenda que essa questão seja 
simples, pois, de um lado, empresas defendem o direito – que, segundo elas, seria o da liberdade de 
iniciativa – de se utilizarem daquele resíduo para os seus desempenhos, do que advém, inclusive, 
emprego para muitas pessoas, e, de outro, há os princípios constitucionais fundamentais da proteção 
à saúde e da defesa do meio ambiente saudável em respeito até mesmo às gerações futuras” (in DJE 
de 4/6/12). 
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proporcional, deve levar em conta o problema ambiental subjacente e 
resolver as disputas entre as partes de maneira que considere os 
objetivos sociais de prevenção da poluição e desenvolvimento 
sustentável440.  

 

 O objetivo do presente capítulo é, pois, repita-se, proceder à análise de 

situações concretas de colisão entre direitos fundamentais em que se buscou uma 

tutela jurisdicional, bem como a respectiva solução que foi dada ao caso.Convém, 

contudo, fazer aqui alguns alertas. 

 O primeiro deles é que, em um grande número das decisões colacionadas 

(e em diversas outras), o órgão julgador acaba por realizar o sopesamento entre os 

direitos colidentes, sem, contudo, fazer menção expressa a esta circunstância441. 

Não houve, em tais casos, o recurso à teoria da argumentação, como seria curial, 

especialmente nos casos de impasse.   

 De todo modo, isso não retira a importância de tais julgados. De fato, 

embora o ideal fosse que, em cada caso em que verificada a colisão, o julgador 

procedesse ao cotejo entre os direitos fundamentais conflituosos e aplicasse a 

máxima da proporcionalidade em suas três subdimensões e, na hipótese de persistir 

o impasse, decidisse por um deles utilizando-se da sua discricionariedade, sempre 

atento à indispensável fundamentação, o fato é que a ausência desta prática não 

interfere na legitimidade da decisão proferida em sede de colisão.  O que importa é 

que ela tenha sido proferida levando em conta a existência do conflito e que tenha 

feito prevalecer, no caso concreto, o direito fundamental que o(s) julgador(es) 

considerou(raram) que atendeu a adequação, a necessidade e a proporcionalidade 

em sentido estrito e, havendo impasse, decida discricionariamente.  

 Não se pode deixar de considerar que o Poder Judiciário Brasileiro 

encontra-se numa situação de profundo congestionamento em virtude do infindável 

                                                           
440

 WOLGAST, Anna L. STEIN, Kathie A. EPP, Timothy Epp. The United States’ Environmental 
Adjudication Tribunal, p. 198-9. 
441

 “Casos há, porém, em que determinado postulado é utilizado sem que ele seja expressamente 
mencionado. Em outros casos, embora presentes os elementos e a obrigação de estabelecer um 
modo específico de relação entre eles, o postulado não é utilizado. Noutros casos, ainda, existe 
menção expressa a determinado postulado, mas os elementos e a relação entre eles são diversos 
dos elementos e das relações existentes em casos decididos supostamente com base no mesmo 
postulado” (ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios, p. 141). Também assim, em certa medida: 
“Quando o intérprete se depara com uma circunstância na qual um princípio colide com outro, um dos 
principais meios de que ele pode se utilizar é, exatamente, o princípio da proporcionalidade – quer ele 
declare, quer não; quer tenha consciência disso ou não” (RIZZATTO NUNES. O princípio 
constitucional da dignidade da pessoa humana, p. 43). Neste mesmo sentido: GAVIÃO FILHO, 
Anízio. Direito fundamental ao ambiente, p. 188. 
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volume de processos que chegam todos os dias aos mais diferentes juízos do país.  

Neste contexto, exigir de cada magistrado que, observado o conflito, proceda, de 

maneira explícita, ao sopesamento nos exatos moldes propugnados pela doutrina 

pode muitas vezes gerar uma situação de dispêndio de tempo que acabe por 

inviabilizar a própria atividade jurisdicional. 

 Como quer que seja, não se pode abrir mão do recurso à argumentação, 

por mais sucinta que ela seja mas indispensável a que a decisão seja considerada 

válida (CF/88, art. 93, IX) e permita o exercício pleno do contraditório e da ampla 

defesa (art. 5o, LIV e LV, da mesma Carta), permitindo ao jurisdicionado sucumbente 

insurgir-se, do que depende de conhecer as razões que levaram o magistrado a 

optar por aquele direito fundamental e não o de que é titular. Neste mesmo sentido é 

a lição de Luís Roberto Barroso: 

 

Apenas será possível controlar a argumentação do intérprete se 
houver uma argumentação explicitamente apresentada. Essa 
evidência conduz ao problema da motivação das decisões judiciais 
que envolvam a técnica da ponderação, particularmente as decisões 
judiciais. Como é corrente, toda e qualquer decisão judicial deve ser 
motivada quanto aos fatos e quanto ao direito; mas quando uma 
decisão judicial envolve a técnica da ponderação, o dever de motivar 
torna-se ainda mais grave. Nesses casos, como visto, o julgador 
percorre um caminho muito mais longo e acidentado para chegar à 
conclusão. É seu dever constitucional guiar as partes por essa 
viagem, demonstrando, em cada ponto, por que decidiu por uma 
direção ou sentido e não por outro442. 

 

 Em segundo lugar, não consideramos que haja apenas dois tipos de 

decisões, ambas radicais, como entende parcela da doutrina443. Ao contrário, 

                                                           
442

Interpretação e aplicação da Constituição, p. 366. E, a seguir, após afirmar que apesar de tudo isto 
“nunca se motivou tão pouco e tão mal”, arremata: “Ainda que se possam admitir motivações 
concisas em muitos casos, certamente isso não é possível quando se trate de decidir adotando a 
técnica de ponderação. Nessas hipóteses, é absolutamente indispensável que o julgador exponha 
analítica e expressamente o raciocínio e a argumentação que o conduziram a uma determinada 
conclusão, permitindo assim que as partes possam controlá-la” (op. cit., p. 366-7). No mesmo sentido: 
“O dever de motivar não decorre apenas de uma regra formal contida no texto constitucional (art. 93, 
CF) ou de uma exigência do direito de defesa das partes. Ele está vinculado à própria necessidade 
republicana de justificação das decisões do Poder Público. Quando o juiz emprega a técnica da 
ponderação, essa necessidade é potencializada: se há uma variedade de soluções possíveis nesses 
casos, é preciso demonstrar o motivo de se escolher uma delas em detrimento das demais” 
(BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional, p. 47). 
443

 “Para o fim de demonstrar a defeituosa metódica utilizada pelos tribunais, aponta-se a tendência 
do julgador de se posicionar de duas formas distintas. 
“Pela primeira, ele se apresenta no processo decisional utilizando o que classificaríamos de um 
discurso vingador do ambiente, em que se utiliza dos cernes da argumentação da irreparabilidade do 
dano ambiental e da intocabilidade do ambiente para justificar uma intervenção judiciária que se 
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conquanto isso possa ocorrer em alguns casos, a regra é que as decisões proferidas 

em casos difíceis sejam dadas mediante ponderação entre os direitos colidentes, 

após a tentativa de se harmonizá-los.  Não há radicalismo, mas sim uma opção do 

julgador por um dos direitos colidentes, o que deve ser respeitado.  

 O derradeiro alerta que se pretende fazer é que as análises a serem 

realizadas das diversas decisões judiciais separadas e trazidas à colação no 

presente trabalho, salvo raríssimas exceções, não serão objeto de uma crítica 

pessoal nossa. Isto porque, como visto no tópico anterior, a solução aos casos 

difíceis envolve uma profunda análise das nuances do caso concreto, de modo que 

o exame puro e simples do resultado do julgamento, sem o contato com a íntegra 

dos elementos que compõem o processo, parece-nos contraditória com aquilo que 

sustentamos, ou seja, que não é possível ter uma posição apriorística acerca da 

prevalência de um ou outro direito dentre os colidentes.  Para tanto, é fundamental 

que se considerem as peculiaridades do caso concreto para que se possa realizar o 

teste da proporcionalidade. 

 De todo modo, nos casos em que externar nossa opinião se revela 

possível, por se tratar de fato notório ou matéria unicamente de direito, isto se dará 

com absoluto respeito à posição adotada por aqueles a quem compete a difícil 

missão de julgar casos difíceis.  A advertência nos parece de extrema relevância 

porque temos nos deparado, em diversos escritos que versam sobre a temática da 

colisão de direitos fundamentais, com críticas que nos parecem excessivas, com um 

rigor extremo, chegando muitas vezes a beirar o desrespeito444. Esta situação nos 

                                                                                                                                                                                     

apresenta na forma de medidas repressivas de acentuada severidade, excessivamente restritivas e 
desproporcionais aos objetivos pretendidos pela norma ambiental. 
(...). 
“O outro comportamento caracteriza-se por usurpar, na atividade de ponderação, a proteção dos 
interesses de seus legítimos e potenciais interessados, restringindo o alcance conferido pela norma 
constitucional à proteção do bem ambiental, que deve ser desenvolvida, na dicção constitucional, não 
apenas no interesse, mas também a partir de uma ótica de satisfação das pretensões e necessidades 
atuais das presentes gerações” (O Direito Ambiental na sociedade de risco, p. 232 e 234).   
444

 Exemplo desta prática está na seguinte passagem: “a posição adotada por Correa [Min. do STF] 
não leva a sério a norma constitucional” (STEINMETZ, Wilson. O caso da “Farra do Boi”: uma análise 
a partir da teoria dos princípios, p. 83). No trabalho de Patrick de Araújo Ayala pode-se encontrar 
diversas expressões que nos parecem excessivas em comentários feitos a algumas das decisões 
judiciais colacionadas no texto, com cujo conteúdo o autor não concorda, examinadas no capítulo 
intitulado “o ‘novo’ paradigma ambiental e a jurisprudência”. Referimo-nos, entre inúmeras outras, às 
seguintes: “profunda carência de qualquer espécie de finalidade hermenêutica”, “defeituosa metódica 
utilizada pelos tribunais”, “equívocos, dificuldades e incompreensões que atingem o espaço dos 
tribunais”, “profunda indiferença e acentuada defeituosidade na leitura pretoriana”, “teratológica 
fundamentação”, “gravidade da incorreção metodológica pela qual trilhou o desembargador relator”, 
“obtusa leitura”, “autênticas fraudes à Constituição, e graves indícios de decomposição da ordem 
constitucional” e “decomposição e corrupção da ordem constitucional (fraudes à Constituição)” (O 
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traz bastante desconforto e com ela não compactuamos. Aliás, atitudes como essas, 

a nosso sentir, desconsideram inteiramente a máxima de Dworkin, externada em 

várias passagens de sua obra, no sentido de que “o julgamento que determina que 

um princípio ou uma política particular é mais importante que outra frequentemente 

será objeto de controvérsia”445.  Ora, se as decisões proferidas em sede de 

situações envolvendo colisão de princípios são controvertidas, não nos parece 

legítimo  desconsiderar por completo um determinado ponto de vista, por mais 

injustificável que ele possa parecer aos olhos do intérprete, simplesmente porque 

contraria o entendimento deste. 

 É bem verdade que “embora os juízes de fato se preocupem com o que 

estão fazendo e como são vistos por alguns outros (outros juízes, por exemplo) se 

estão fazendo um bom trabalho, eles não se preocupam muito com o que os 

professores de Direito pensam deles”, como afirma o Juiz americano Richard 

Posner, da Corte Federal de Apelações (Seventh Circuit) e Professor da 

Universidade de Chicago446. 

 De todo modo, o que nos parece é que as críticas às decisões judiciais – 

absolutamente legítimas em um Estado Democrático de Direito – devem ser feitas 

com respeito e consideração, especialmente levando-se em conta os diferentes 

                                                                                                                                                                                     

Direito Ambiental na sociedade de risco, p. 230, 232, 241 (3x), 242, 243, 248 e 249). A situação não é 
exclusiva de nosso país. Veja-se por exemplo o comentário do professor da Tulane University Oliver 
Houck, logo em seguida à transcrição que fez de decisão da Suprema Corte das Filipinas, com a qual 
concorda: “Nós, é claro, não estamos colocando nossas esperanças em que a Suprema Corte dos 
Estados Unidos diga o mesmo. Dada sua atual estrutura complexa, a possibilidade chega a ser 
hilária” (Foreword: the missing Constitution, p. xxviii). 
445

 Levando os direitos a sério, p. 42. 
446

 How judges think, p. 205. Neste capítulo, sugestivamente intitulado “Juízes não são professores de 
Direito”, o autor vai ainda além: “A insensibilidade dos juízes à crítica acadêmica deriva em parte das 
diferenças entre as condições de trabalho dos juízes e dos professores, incentivos, restrições, 
seleção, perspectivas e papel social. Muitos juízes pensam que acadêmicos não entendem os 
objetivos e pressões do trabalho judicial e como resultado muitas críticas acadêmicas da performance 
judicial são capciosas, obtusas e destrutivas. Este senso é compartilhado até por juízes de apelação, 
engajados no quase escolar trabalho de escrever decisões, incluindo juízes de apelação oriundos da 
classe dos professores” (op. cit., p. 205). No mesmo sentido, Justice Antonin Scalia, em palestra 
proferida na University of Southern Mississipi, recusando-se a responder a uma pergunta sobre crítica 
do Presidente Barak Obama ao ativismo judicial, afirmou que “nós não respondemos a críticas. Juízes 
usam o que é conhecido como um hábito ‘rope-a-dope’ [expressão vinda do boxe, que significa deixar 
o adversário se cansar para então dar o golpe final e vencer a luta]. É uma tradição judicial” 
(www.abajournal.com/news/article/judges_use_rope-a-
dope_trick_when_faced_with_criticism_scalia_says/?utm_source=maestro&utm_medium=email&utm_
campaign=weekly_email; acesso em 9/4/12). Há cerca de 30 anos, o mesmo magistrado afirmara, em 
artigo doutrinário: “O grande sucesso deles [ambientalistas] numa empreitada como esta – garantir o 
cumprimento forçado estrito da legislação ambiental, não para proteger as minorias em particular mas 
no benefício de todas as pessoas – contou com aprovação nas salas de aula de Cambridge e New 
Haven, mas não nas fábricas de Detroit e nas minas de West Virginia” (The doctrine of standing as an 
essential element of the separation of powers, p. 897). 

http://www.abajournal.com/news/article/judges_use_rope-a-dope_trick_when_faced_with_criticism_scalia_says/?utm_source=maestro&utm_medium=email&utm_campaign=weekly_email
http://www.abajournal.com/news/article/judges_use_rope-a-dope_trick_when_faced_with_criticism_scalia_says/?utm_source=maestro&utm_medium=email&utm_campaign=weekly_email
http://www.abajournal.com/news/article/judges_use_rope-a-dope_trick_when_faced_with_criticism_scalia_says/?utm_source=maestro&utm_medium=email&utm_campaign=weekly_email
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aspectos que integram a difícil missão de julgar447, especialmente quando se trata 

de casos difíceis, em que, devido à colisão entre direitos fundamentais, a 

controvérsia é ainda maior.  

 De fato, como bem assinala o próprio Dworkin, se não há “mensuração 

exata e o julgamento que determina que um princípio ou uma política particular é 

mais importante que outra frequentemente será objeto de controvérsia”448, então é 

porque se deve respeito a toda e qualquer decisão, ainda que não se esteja de 

acordo com o conteúdo e as conclusões a que o julgador chegou. Ora, se as 

decisões proferidas em sede de situações envolvendo colisão de princípios são 

controvertidas, não nos parece legítimo que se desconsidere por completo um 

determinado ponto de vista, por mais injustificável que ele possa parecer aos olhos 

de quem analisa a decisão, simplesmente porque contraria o entendimento deste. 

Até porque, como bem assinala Dworkin em outra passagem, como “essa teoria não 

pressupõe a existência de nenhum procedimento mecânico para demonstrar quais 

são os direitos das partes nos casos difíceis”, isto significa que, “ao contrário, o 

argumento pressupõe que juristas e juízes sensatos irão divergir frequentemente 

sobre os direitos jurídicos, assim como os cidadãos e os homens de Estado 

divergem sobre os direitos políticos”449. 

 

2 Patrimônio cultural 

  

2.1 Farra do boi 

 

                                                           
447

Ao discorrer sobre as críticas endereçadas por professores de Direito às decisões judiciais nos 
Estados Unidos, o Juiz Richard Posner assim se pronuncia: “Um juiz é um generalista que escreve 
uma decisão sob pressão de tempo em qualquer tipo de caso, em qualquer área do direito, que seja 
dada a ele decidir. Falta de tempo e falta de especialização não são problemas para professores de 
Direito. Ele escreve um artigo em um tópico da sua escolha na área de sua especialidade no ritmo em 
que ele se sinta confortável. (...). Um professor de Direito não tem que escrever 25 artigos em um ano 
(aproximadamente o número mínimo de decisões publicadas por um juiz de uma Corte Federal de 
apelações; alguns publicam muitas mais, e todos são responsáveis por um número – invariavelmente 
um grande número – de decisões não publicadas) em tópicos que não são da sua escolha. O 
professor pode, sem perder sua condição acadêmica, publicar um ou dois artigos em um ano em um 
ou dois tópicos sobre os quais ele já possui uma impressão inicial” (How judges think, p. 206).  Antes, 
houvera dito: “Além dessas razões específicas para a ineficácia da crítica acadêmica à performance 
judicial há uma mais profunda – a alienação da elite de professores de Direito sobre a prática legal, 
inclusive a de julgar” (op. cit., p. 205). 
448

 Levando os direitos a sério, p. 42. 
449

Op. cit., p. 127-8.  
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 Certamente, um dos casos mais rumorosos envolvendo a colisão entre o 

direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e outro princípio 

constitucional foi aquele julgado pelo STF, em recurso extraordinário, pelo qual se 

pretendeu coibir a prática da denominada farra do boi, manifestação cultural trazida 

ao Brasil pelos açorianos e historicamente praticada no litoral do Estado de Santa 

Catarina. 

 Tratava-se de uma ação civil pública proposta na origem por três 

associações civis visando a impor ao Estado de Santa Catarina o cumprimento de 

obrigação de fazer, consubstanciada na proibição a que continuasse a ser realizada 

a prática em tela.  

 Em 1o grau de jurisdição, a demanda foi extinta sem resolução do mérito, 

por impossibilidade jurídica do pedido.  Interposto recurso de apelação, ele restou 

improvido, tendo contudo a Corte de Justiça catarinense alterado o dispositivo da 

sentença para julgar improcedente o pedido.  Inconformadas, as autoras 

interpuseram recurso extraordinário, admitido na origem e que recebeu parecer da 

SubProcuradoria-Geral da República pelo não conhecimento, ante a circunstância 

de se tratar de pretensão a reexame de provas. 

 Ao julgar o recurso, contudo, o Supremo, por maioria de votos, dele 

conheceu e o proveu, para o fim de julgar procedente a ação civil pública intentada 

na origem. Votaram com o Min. Francisco Rezek, Relator, os Ministros Marco Aurélio 

e Néri da Silveira, tendo ficado vencido o Min. Mauricio Correa.  Com a posse do 

Min. Rezek na Corte Internacional de Haia, o Min. Marco Aurélio acabou designado 

para lavrar o acórdão, cuja ementa foi vazada nos seguintes termos: 

 

COSTUME – MANIFESTAÇÃO CULTURAL – ESTÍMULO – 
RAZOABILIDADE – PRESERVAÇÃO DA FAUNA E DA FLORA – 
ANIMAIS – CRUELDADE. A obrigação de o Estado garantir a todos 
o pleno exercício dos direitos culturais, incentivando a valorização e 
a difusão das manifestações, não prescinde da observância da 
norma do inciso VII do artigo 225 da Constituição Federal, no que 
veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade. 
Procedimento discrepante da norma constitucional denominado “farra 
do boi”450.  

 

                                                           
450

 RE n. 153.531-8/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, in DJU de 13/3/98. Servem de estímulo a uma ampla 
reflexão sobre o acórdão em tela os inúmeros questionamentos formulados por Rômulo da Rocha 
Silveira Sampaio (Direito Ambiental, p. 239-42). 
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 O voto condutor, após superar a tese do não conhecimento do recurso 

aventada pela Procuradoria-Geral da República, entendeu que a demanda merecia 

ser julgada procedente, tendo em vista a necessidade de se coibir a prática da 

manifestação, esta que, no entender do Relator originário, “é violenta e cruel para 

com animais”. 

 O voto-vista do Min. Mauricio Correa foi em sentido diametralmente 

oposto, qual seja, o da prevalência, à hipótese, do disposto nos arts. 215, §1, e 216 

da CF, que protegem o patrimônio cultural brasileiro, consoante se pode denotar da 

seguinte passagem: 

 

Como se depreende, a manifestação popular dissentida pelos 
autores é uma tradição cultural regionalizada, e, como manifestação 
cultural, há de ser garantida e assegurada pelo Estado (art. 215 e § 
1o, CF), pois é patrimônio cultural de natureza imaterial do povo e 
expressa a memória de grupos – os açorianos – formadores da 
sociedade brasileira (art. 216, CF). 

 

 E mais: 

 

Ora, subverter um preceito constitucional que estabelece a vedação 
da prática de crueldade a animais – por ser regra geral -, para o fim 
de produzir efeitos cassatórios do direito do povo do litoral 
catarinense a um exercício cultural com mais de duzentos anos de 
existência, parece-me que é ir longe demais, tendo em vista o 
sentido da norma havida como fundamento para o provimento do 
recurso extraordinário. Não vejo como, em sede extraordinária, se 
aferir que as exacerbações praticadas por populares na realização 
desse tipo de cultura, que implica em sanções convencionais, 
possam ser confundidas com essa prática cultural que tem garantia 
constitucional.  

 

 Ao final, após ter levantado outras questões formais que impediriam o 

conhecimento do recurso extraordinário interposto, conclui: 

 

Por estes fundamentos, seguro de que os autos cuidam de uma 
quastio facti e não de uma quaestio iuris, principalmente de 
natureza constitucional, e de que a manifestação cultural é garantida 
pela Constituição Federal (art. 215 e § 1o, CF) – aí sim estar-se-ia 
violentando a Constituição Federal, caso se provesse o apelo -, não 
conheço do extraordinário. 
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 O Min. Marco Aurélio, a seu turno, acompanhou o relator, por entender 

que “a prática chegou a um ponto a atrair, realmente, a incidência do disposto no 

inciso VII do artigo 225 da Constituição Federal”. 

 Por fim, o Min. Néri da Silveira, entendeu que 

 

os princípios e valores da Constituição em vigor, que informam essas 
normas maiores, apontam no sentido de fazer com que se reconheça 
a necessidade de se impedirem as práticas, não só de danificação ao 
meio ambiente, de prejuízo à fauna e à flora, mas, também, que 
provoquem a extinção de espécies ou outras que submetam os 
animais a crueldade. 

 

 Daí ter acompanhado a maioria. 

 O caso até hoje encerra grande polêmica no Estado de Santa Catarina, 

especialmente no período que antecede a Semana Santa – época em que a farra do 

boi historicamente é praticada.  

 A propósito, é importante destacar alguns fatos decorrentes do célebre 

julgamento a que procedeu o STF. O primeiro deles é que, em 2002, a Assembleia 

Legislativa do Estado de Santa Catarina promulgou uma lei pretendendo 

regulamentar a farra do boi sem tratamento cruel ao animal e sem perturbação da 

ordem pública.  O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, à unanimidade de votos, 

declarou a inconstitucionalidade da referida norma, por afronta ao disposto no art. 

182, III, da Constituição do Estado451.  

 Alguns anos mais tarde (2007), o Município de Governador Celso Ramos 

– um dos locais em que a farra do boi sempre ocorreu com grande frequência –, 

incluiu em sua Lei Orgânica a possibilidade de autorização da chamada “brincadeira 

do boi”.  Novamente foi ajuizada ADIN pelo Ministério Público Estadual, julgada 

procedente pelo plenário do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desta vez por 

maioria de votos452. 

 Outro fato relevante é que, tão logo transitado em julgado o acórdão e 

baixados os autos à origem, em 1999 as associações autoras promoveram-lhe a 

execução, nos termos da sentença de 1o grau, que fixara multa diária de R$ 500,00 

para o caso de descumprimento da determinação de se coibir a prática da farra do 

                                                           
451

 ADIN n. 2000.021138-9, Rel. Des. Sérgio Paladino, julgada em 18/12/02. 
452

 ADIN n. 2007.024.362-5, Rel. Des. Wilson Augusto do Nascimento, julgada em 29/6/09. Ficaram 
vencidos, na oportunidade, os Des. Monteiro Rocha (com declaração de voto), Torres Marques, 
Ricardo Fontes, Salim Schead dos Santos, Edson Ubaldo, Cid Goulart, Alexandre D’Ivanenko, Jorge 
Borba, Joel Figueira, Carlos Prudêncio e Solon D’Eça Neves.  
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boi. À vista disto, o Estado de Santa Catarina ofereceu embargos à execução, 

julgados improcedentes através de sentença proferida em 12 de fevereiro de 2009, 

tendo sido fixado o valor da multa em quase um milhão de reais453. Inconformado, o 

embargante interpôs recurso de apelação, parcialmente provido, por maioria de 

votos, apenas para o fim de reduzir o quantum, tendo em vista haver o Tribunal 

reconhecido que a inércia no cumprimento da obrigação não foi total454.  

 Antes de se passar a examinar a questão de fundo, é mister discutir se a 

situação posta perante o Supremo Tribunal Federal representa, efetivamente, uma 

colisão de princípios. Sempre nos pareceu que sim, mas a contraposição feita por 

Wilson Steinmetz em sentido contrário, pela densidade dos argumentos e autoridade 

do articulista, levou-nos a uma necessária reflexão sobre o tema. Até porque, trata-

se de questão inerente à essência do presente trabalho. 

 O autor, partindo da análise de primoroso trabalho de Carolina Medeiros 

Bahia e após examinar cada um dos votos proferidos pelos ministros que 

participaram do julgamento, conclui que o caso submetido à Suprema Corte 

Brasileira “não é uma colisão de princípios – direito de manifestação cultural versus 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A colisão é aparente. Não há 

ponderação a ser feita ou exame de proporcionalidade a ser realizado”455.  Vejamos 

os argumentos utilizados e se eles de fato procedem. 

 Para o autor, “os procedimentos e comportamentos na ‘Farra do Boi’, 

descritos nos autos, são incompatíveis com os princípios maiores da CF/88” e, 

embora diga que “não se pode ignorar que a ‘Farra do Boi é uma manifestação 

cultural”, assevera, de modo taxativo, que ela “contraria o art. 225, §1o, VII, in fine, 

da nossa Constituição”, de modo que “não goza de proteção constitucional”456.  

 Com todo o respeito, o raciocínio é contraditório.  De fato, se é uma 

manifestação cultural – e o autor reconhece que é – não se pode, sponte sua, 

excluí-la do abrigo dos arts. 215 e 216 da Constituição Federal.  Não há o que 

permita assim proceder, a não ser um autoritarismo incompatível com a moderna 

                                                           
453

 Autos n. 023.07.146643-9, Juiz Luiz Felipe Siegert Schuch, publicada no DJSC de 17/2/09 e na 
Revista de Direito Ambiental, vol. 54, p. 317 e ss. 
454

 Apelação Cível n. 2009.050178-1, da Capital, Rel. Des. Vanderlei Romer, julgado em 4/5/10. Ficou 
vencido, na oportunidade, o Des. Newton Trisotto, que entendia incabível a condenação ao 
pagamento da multa.  Contra este acórdão, foi interposto recurso especial, fundado na vulneração ao 
art. 461, p. 6º, do CPC, admitido por decisão do 2º Vice-Presidente do TJSC. 
455

O caso da “Farra do Boi”, p. 86. 
456

O caso da “Farra do Boi”, p. 78. No mesmo sentido parece ser a opinião de Patrick de Araújo Ayala 
(O Direito Ambiental na sociedade de risco, p. 248-9).  



 

 

 

 

 

 

279 

teoria dos direitos fundamentais, de que o autor é um dos mais renomados adeptos 

no Brasil457. A justificativa para assim pensar é dada mais adiante.  Com efeito, o 

que o autor sustenta é que, por implicar, necessariamente, em maus-tratos a 

animais, a prática em questão afronta dispositivo constitucional expresso, o que 

excluiria por completo a proteção ao patrimônio cultural458. 

 Ocorre que, ao contrário do que afirma o autor, a violência não é inerente 

à prática da farra do boi em si.  Em outras palavras, é perfeitamente possível exercer 

a manifestação cultural sem qualquer espécie de violência. Embora isto não venha 

sendo a regra nos últimos tempos, o que é lamentável, o fato é que a prática não 

está intrinsecamente ligada à violência. Entender o contrário é adotar o argumento 

mais cômodo, o que leva a que, como o autor, opte-se pela exclusão pura e simples 

da proteção constitucional ao patrimônio cultural, com o que não podemos 

concordar.  O autor se deixa levar pela “prova dos autos”, a que ele próprio faz 

menção na passagem acima transcrita e em outra de seu texto, em que menciona 

também “a ocorrência de fatos reiterados e notórios no espaço e no tempo”, o que, 

no seu entender, evidencia que a manifestação “na pior das hipóteses, incorpora 

como prática essencial a violência contra animais e, na melhor das hipóteses, é uma 

prática social cuja violência contra animais, se não essencial, é incontrolável, não 

passível de controle policial eficiente”459. 

 São dois os equívocos do autor, no particular, a nosso sentir.  O primeiro 

deles decorre do fato de se ater exclusivamente ao fato, admitido (e profundamente 

lamentado) por nós, que a prática vem sendo desvirtuada nos últimos anos, 

preponderando os maus-tratos aos animais.  Contudo, também é fato notório, que 

não se pode deixar de reconhecer, que a “Farra do Boi” continua sendo praticada 

sem violência em algumas localidades do litoral catarinense, sobretudo após a 

época em que tradicionalmente ocorre, ou seja, depois da Páscoa.  O segundo 

equívoco decorre da afirmação de ser impossível o controle policial da prática.  Ora, 

                                                           
457

Em resposta, extrai-se, do voto condutor do acórdão, da lavra do Min. Francisco Rezek, passagem 
digna de nota: “A ninguém é dado o direito de estatuir para outrem qual será sua linha de ação, qual 
será, dentro da Constituição da República, o dispositivo que, parecendo-lhe ultrajado, deva merecer 
seu interesse e sua busca pela justiça”. 
458

 “No texto constitucional, há expressamente uma regra, um mandamento definitivo, cuja aplicação 
soluciona o caso sem necessidade de uma adicional ponderação de princípios ou direitos. Para esse 
caso, já houve uma ponderação dos constituintes institucionalizada por meio de uma regra: proibição 
de práticas que submetam os animais à crueldade (art. 225, § 1o, VII, in fine). O caso da ‘Farra do 
Boi’ é um caso de interpretação judicial e não de interpretação e ponderação judiciais” (O caso da 
“Farra do Boi”, p. 79). 
459

O caso da “Farra do Boi”, p. 81. 
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se até os morros da cidade do Rio de Janeiro foram ocupados pelo Poder Público, 

com vistas a se controlar práticas tão ou mais graves do que a da farra do boi, 

parece-nos ingenuidade acreditar que seria impossível ao Estado realizar o controle 

para que a manifestação cultural fosse exercida de maneira ordeira. 

 Neste mesmo contexto, há ainda que se considerar o paralelo traçado 

pelo autor entre a prática de maus-tratos a animais e o crime de tortura, ambos que, 

no seu entender, são mandamentos definitivos, não passíveis de ponderação, 

terminando por concluir que “seria arbitrário, por exemplo, defender que 

determinados métodos violentos de interrogatório não caracterizam tortura se há 

motivos sociais ou de interesse público relevantes”460. Com efeito, a tortura é 

rechaçável sob qualquer prisma e ótica.  Também assim o é a prática de maus-tratos 

a animais.  Contudo, novamente o autor, seguindo a praxe daqueles que comentam 

o assunto, não consegue dissociar a prática da farra do boi da violência contra os 

animais, o que, consoante já demonstrado, é um equívoco. 

 Deste modo, voltando ao argumento nuclear utilizado pelo autor, a 

máxima, repetida ao longo do texto e na conclusão de que “a ‘Farra do Boi’ é uma 

manifestação cultural que afronta um mandamento constitucional definitivo: proibição 

de práticas cruéis contra animais”, parece revelar que, justamente ao contrário do 

que é defendido, há sim colisão de princípios, na hipótese. De fato, se o próprio 

autor reconhece o direito constitucional de exercício de manifestação cultural, mas 

afirma que este, na espécie, afronta outro mandamento constitucional, está-se 

diante de um caso típico de colisão, nos exatos moldes do exposto no capítulo 

anterior461. 

 E se assim o é, como nos parece, a posição tomada pelo autor, no 

sentido de que a “CF/88 prescreve um mandamento definitivo de proibição de 

                                                           
460

 Op. cit., p. 86. A passagem encontra-se no contexto de contundente crítica feita pelo autor à 
posição de Celso Antonio Pacheco Fiorillo sobre o assunto, a qual, segundo entende, é “relativista e 
decisionista” por haver endossado a posição do Min. Maurício Correa de “aplicação do direito de 
manifestação cultural dos farristas” (op. cit., p. 84). E mais, ao afirmar que “a CF/88 não proíbe, como 
um mandamento definitivo, o abate de animais para consumo. A nossa Constituição proíbe a 
crueldade, ou seja, maus-tratos, abusos, mutilação, etc.” Ocorre que, como o autor deve saber, 
muitos dos alimentos de origem animal dos quais nos servimos diariamente são produzidos mediante 
técnicas de abate que não são das mais suaves. Logo, a se aplicar a regra ao extremo, parece que 
tais técnicas deveriam igualmente ser proibidas – e sem sequer se falar em colisão de princípios. 
461

 Deve-se admitir, por uma questão de lealdade científica, ser bastante sedutor o argumento, 
constante do texto e da conclusão, no sentido de que o conflito existiria em relação ao princípio da 
proteção à fauna, caso não houvesse a vedação a práticas cruéis contra animais (op. cit., p. 81, 83 e 
86). Contudo, por todos os argumentos já expostos, especialmente pelo fato de que a manifestação 
pode ser realizada sem maus-tratos, é que continuamos considerando haver colisão de princípios, no 
caso. 
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práticas cruéis contra animais” e que “esse mandamento exclui um suposto direito 

de manifestação cultural dos farristas”462, aliada à crítica à posição do Ministro 

Maurício Correa, que, segundo ele, “interpreta o direito de manifestação cultural dos 

farristas como um direito definitivo”463, leva a se desconsiderar, por completo, a 

máxima de Alexy, já citada no presente trabalho, de que “se existem princípios 

absolutos, então, a definição de princípios deve ser modificada”464. 

 Logo, a nosso sentir, ao contrário do que sustenta o autor, há sim, na 

espécie, uma colisão de princípios. É bem verdade que o voto do Min. Francisco 

Rezek não faz qualquer menção ao tema.  Isto, porém, não tem o condão de levar à 

conclusão de que de conflito não se trata.  E, mesmo que assim não fosse, o voto do 

Min. Maurício Correa, em toda a sua extensão, não dá margem a dúvidas, em 

especial quando afirma: 

 

Não há antinomia na Constituição Federal. Se por um lado é proibida 
a conduta que provoque a extinção de espécies ou submetam os 
animais à crueldade, por outro ela garante e protege as 
manifestações das culturas populares, que constituem patrimônio 
imaterial do povo brasileiro465. 

  

 O mesmo se diga da seguinte passagem, extraída do voto do Min. Marco 

Aurélio:  

 

Se, de um lado, como ressaltou o eminente Ministro Maurício Corrêa, 
a Constituição revela competir ao Estado garantir a todos o pleno 
exercício de direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional, 
apoiando, incentivando a valorização e a difusão das manifestações 
culturais – e a Constituição Federal é um grande todo -, de outro 
lado, no Capítulo VI, sob o título “Do Meio Ambiente”, inciso VII do 
artigo 225, temos uma proibição, um dever atribuído ao Estado466. 

 

 E last but not least, o voto do Min. Néri da Silveira: 
                                                           
462

 Op. cit., p. 86. 
463

 Op. cit., p. 84.  
464

 Teoria dos direitos fundamentais, p. 111. 
465

 Ao tratar dos dois votos, contudo, Carolina Medeiros Bahia assinala: “Em ambos os casos podem-
se verificar déficits de balanceamento de direitos. Estas soluções não parecem as mais adequadas, 
sobretudo quando se considera que tanto o direito ao meio ambiente quanto a liberdade de ação 
cultural são direitos fundamentais constitucionais garantidos com a mesma força pela Constituição” 
(O caso da farra do boi no Estado de Santa Catarina, p. 423). 
466

 É bem verdade que, mais adiante, o Ministro afirma que “não se trata, no caso, de uma 
manifestação cultural que mereça o agasalho da Carta da República”, com o que estaria 
corroborando a tese do autor, que, aliás, afirma taxativamente: “Marco Aurélio, a exemplo dos demais 
ministros, não interpreta o caso como uma colisão de direitos ou princípios” (op. cit., p. 77).  Assim 
sendo, a assertiva, em nossa visão, é apenas parcialmente correta.  
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No ponto, duas vertentes de exame da material põem-se: de um 
lado, a que contribuiria para a sustentação do acórdão no art. 215 da 
Constituição quando, dispondo sobre a cultura, estipula: 
(…). 
Há, entretanto, outra, de assento constitucional também, com base 
no art. 225 da Lei Magna, invocada no recurso. Reza o art. 225:... 

 

Ora, é evidente que o que está retratado aqui não é outra coisa senão 

uma hipótese de colisão de direitos fundamentais. O problema é que o raciocínio do 

autor é todo ele desenvolvido sobre a premissa de que a farra do boi, embora seja 

uma manifestação cultural, não é protegida pela Constituição porque viola outro 

preceito desta.  Não tem relevância, no particular, se se concorda ou não com o 

argumento.  O que importa é que, mesmo que se concorde, ele (o argumento) não 

tem o condão de demonstrar que a hipótese não encerra caso típico de colisão. 

Porque encerra467.  

O fato, portanto, é que, a nosso sentir, o STF decidiu o tema como ele 

realmente deveria ter sido decidido, ou seja, à luz da colisão de princípios468, 

                                                           
467

 “Na farra do boi, evidencia-se uma verdadeira colisão entre a liberdade de ação cultural e a 
proteção dos animais contra atos cruéis, que só pode ser satisfatoriamente resolvida mediante a 
aplicação da regra da proporcionalidade” (BAHIA, Carolina Medeiros. O caso da farra do boi no 
Estado de Santa Catarina, p. 424). Esta também é a opinião dos seguintes autores: Celso Antônio 
Pacheco. Curso de Direito Ambiental brasileiro, p. 274-6. AYALA, Patrick de Araújo. Direito Ambiental 
Constitucional brasileiro, p. 427. SIRVINSKAS, Luís Paulo. Tutela constitucional do meio ambiente, p. 
240-1. Este último autor, inclusive, é expresso ao afirmar: “Percebe-se, nitidamente, pelos votos 
apresentados pelos ministros do STF, a aplicação expressa, à questão da ‘farra do boi’, do princípio 
da proporcionalidade, ressaltando que, dependendo do ponto de vista do intérprete, a decisão pode 
ser uma ou outra, como de fato ocorreu. Aqueles que viram na manifestação cultural o fundamento 
para permitira prática do folguedo popular analisaram a questão sob o ponto de vista antropocêntrico, 
diferentemente daqueles que sustentaram posição contrária, nesse caso sob o ponto de vista 
biocêntrico”.  Em seguida, refere-se ao fato de que “são dois direitos constitucionais em tensão” (op. 
cit., p. 241). Em amparo à tese, pode-se invocar, ainda, excerto do voto do Min. Gilmar Mendes em 
outro caso, em que, ao comentar sobre o precedente, afirmou que, no da farra do boi, “se colocou a 
questão do aspecto cultural e a ideia de preservação dos animais” (ADIN n. 1.856/RJ). Contra, 
entendendo que “em ambos os casos [votos dos Ministros Rezek e Correa] podem-se verificar déficits 
de balanceamento de direitos” e, ainda, que “o acórdão do STF que apreciou a farra do boi padece de 
qualidade retórica e jurídica, que termina prejudicando a sua força argumentativa e que esta 
deficiência poderia ter sido suprida se o órgão empregasse a regra da proporcionalidade como 
instrumento para a solução da controvérsia ambiental”, BAHIA, Carolina Medeiros (O caso da farra do 
boi no Estado de Santa Catarina, p. 423). 
468

 Carolina Medeiros Bahia, contudo, entende de modo diverso. Para a autora, embora haja colisão, 
o Supremo não decidiu o tema sob esta ótica. Afirma ela: “Constata-se, então, que, apesar de acolher 
um entendimento favorável à fauna, o acórdão do STF que apreciou a farra do boi padece de 
qualidade retórica e jurídica, que termina prejudicando a sua força argumentativa e que esta 
deficiência poderia ter sido suprida se o órgão empregasse a regra da proporcionalidade como 
instrumento para solução da controvérsia ambiental” (O caso da farra do boi no Estado de Santa 
Catarina, p. 423). Nada obstante, como já deixamos assentado, não é o fato de a decisão não 
examinar o tema sob esta ótica que desnatura a existência do caso de colisão. 
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resolvido de modo a fazer prevalecer o direito constitucional que veda a prática de 

maus-tratos a animais em relação ao direito de manifestação cultural. 

 De todo modo, o caso da farra do boi, como demonstrado, rendeu (e 

continua a render!) inúmeras polêmicas no Estado de Santa Catarina e em todo o 

país, seja junto à sociedade como um todo (adeptos e não adeptos da prática), seja 

perante a comunidade jurídica, tendo em vista a relevância dos julgamentos 

realizados. Em qualquer das situações, há controvérsia de opiniões.  Na sociedade, 

pela profunda carga ideológica inerente ao tema.  No Judiciário, porque, havendo 

colisão de princípios (como amplamente demonstrado no capítulo anterior), é 

possível argumentar em favor tanto de um quanto de outro direito colidente.  A prova 

maior disso é que, de todas as decisões judiciais proferidas em relação à matéria, 

somente em uma delas houve unanimidade na votação.  Em todos os demais 

julgamentos houve divergência. Na nossa concepção, a decisão tomada pela 

maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal não foi a mais adequada a 

solucionar a colisão dos princípios que se apresentou à Corte no caso concreto.  

 Antes, porém, de se passar à análise dos argumentos que levaram o 

Tribunal a seguir a orientação sufragada, é fundamental apontar que se partiu de 

uma premissa a nosso ver equivocada, qual seja, a de que a prática da farra do boi 

necessária e obrigatoriamente envolve maus-tratos e violência contra os animais.  

Há aqui uma distinção indispensável a ser feita, que, lamentavelmente, a maioria 

daqueles que se dedicam a comentar o tema parece não perceber.  A prática da 

farra do boi em si é uma manifestação cultural que merece respeito (e, segundo 

consideramos, proteção constitucional).  Os excessos praticados, que impliquem em 

maus-tratos a animais – os quais, infelizmente, tornaram-se a regra nos últimos 

tempos – é que merecem ser coibidos.  Mas estes excessos não se confundem com 

a prática em si.  A farra do boi, na essência, não é ilegítima. Como manifestação 

integrante do patrimônio cultural brasileiro, merece proteção.  A prática indevida, ao 

revés, deve ser inteiramente rechaçada e coibida.  

 A prova de que o que se está afirmando está correto pode ser extraída de 

algumas das próprias manifestações judiciais contrárias à prática, como por exemplo 

da sentença de improcedência dos embargos à execução ofertados pelo Estado de 

Santa Catarina, na qual restou assentado que “a ‘Farra do Boi’, nos moldes em que 

praticada por algumas poucas comunidades litorâneas do Estado de Santa Catarina, 
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reveste-se de características negativas singulares”469.  Como se vê, é a forma 

como a tradição vem sendo desenvolvida que é condenável; não a tradição em si.  

 O que não se pode admitir é o que normalmente é defendido por parte 

daqueles que se dedicam a examinar o tema: a confusão entre a manifestação 

cultural e a prática indevida – o que, no caso da farra do boi, assume contornos mais 

expressivos pelo fato de, nos últimos anos, ter lamentavelmente passado a ser a 

regra. Mas não se pode confundir uma coisa com outra470.   

 Outra questão que nos causa perplexidade são os paralelos traçados com 

situações hipotéticas como forma de justificar a contrariedade à prática471. Trata-se 

de situações que, convenhamos, são bastante difíceis de acontecer na prática, o 

que, segundo nos parece, retira-lhes a legitimidade para serem utilizadas como 

paradigmas. Preferimos nos utilizar, a este título (paradigma), de uma situação 
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 Autos n. 023.07.146643-9, Juiz Luis Felipe Siegert Schuch itálico nosso. Em outra passagem da 
sentença, consta que “o folguedo popular denominado ‘Farra do Boi’, transportado para Santa 
Catarina com a chegada de imigrantes açorianos desde o século XVIII, não guarda adequação com 
os preceitos da Constituição da República (art. 225, inciso VII), porque, durante a sua prática, 
transborda dos lindes de uma legítima manifestação cultural para atingir duramente a integridade 
física de animais” (itálico nosso). Examinando o tema sob outra ótica, com base em vasta pesquisa 
doutrinária, Carolina Medeiros Bahia afirma: “A farra do boi, como variação dos rituais taurimáquicos 
presentes no Arquipélago dos Açores no período da colonização, insere-se entre as formas de 
expressão da cultura portuguesa no Brasil. Em virtude de ser portadora de referência à identidade, à 
ação e à memória dos portugueses que contribuíram para a formação da sociedade brasileira, este 
ritual enquadra-se na definição constitucional de patrimônio cultural brasileiro (art. 216, da 
Constituição Federal de 1988)” (O caso da farra do boi no Estado de Santa Catarina, p. 411). 
470

 Neste sentido foi a advertência que constou da ementa do acórdão do TJSC, reformado pelo STF, 
segundo o qual é “indispensável, por outro lado, não confundir essa tradição, de origem açoriana, 
conhecida sob a denominação de tourada à corda ou boi na vara, com a violência descriteriosa 
infligida nos próprios bois. O erro aqui praticado, configurativo de contravenção, uma vez expungido 
desse contexto, por meios preventivos ou repressivos, não justifica a proibição dessa manifestação 
popular, desde que se mantenha fiel à feição tradicional do boi na vara, sem a menor violência ou 
malefícios à alimária” (Apelação Cível n. 1988.043863-9, Rel. Des. Napoleão Amarante, julgado em 
17/12/91). Daí Carolina Medeiros Bahia haver afirmado que “a sentença do juiz de primeiro grau e o 
acórdão do Tribunal partiram da premissa de que a farra do boi em si não constitui uma prática cruel 
e, que, apenas, em situações excepcionais, os farristas empregam meios perversos, cabendo ao 
Estado, nestes casos, coibir os abusos” (O caso da farra do boi no Estado de Santa Catarina, p. 419). 
É bem verdade que, em julgado mais recente, a mesma Corte, ainda que com parecer contrário do 
representante do Ministério Público de 2

o
 grau, entendeu que “a prática, pelas suas características, 

impõe sacrifícios ao animal” (ADIN n. 2000.021138-9, Rel. Des. Sérgio, julgado em 18/12/02). Já o 
voto vencido prolatado na outra demanda intentada em relação ao tema fez constar: “Com efeito, os 
eventuais excessos cometidos na festividade devem ser coibidos pela polícia, mas não podem servir 
de pretexto para suprimir-se um direito constitucionalmente assegurado, nem para ‘depurar-se’ a 
cultura nacional de um costume local que ‘agride’ o senso comum e a moral das classes mais 
favorecidas, as mesmas que se põem em defesa de seus rodeios” (Des. Monteiro Rocha, nos autos 
da ADIN n. 2007.024362-5).  
471

 Como exemplo podemos citar aquele constante da sentença que rejeitou os embargos à execução 
opostos pelo Estado de Santa Catarina, em que se invocou a hipótese de “ab absurdo, se, 
eventualmente, algum grupo de imigrantes aqui se estabelecesse com ‘tradição de canibalismo’ 
(obviamente repelida pela nossa Constituição), garantindo-se o seu exercício com fundamento na 
proteção constitucional das manifestações culturais (art. 215, § 1

o
, CRFB/88), preocupando-se o 

Poder Público apenas em ‘coibir abusos’ para minimizar o sofrimento das pobres vítimas(!)”.   
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bastante concreta e plausível, que envolve a prática de uma tradição cultural 

brasileira: o carnaval. Mundialmente conhecido como a festa mais popular do país, 

é, sem dúvida, uma manifestação cultural de nosso povo.  Ninguém ousaria afirmar 

o contrário.   

 Contudo, sabe-se que, durante o período de carnaval, inúmeros excessos 

são praticados, muitos dos quais se constituem em atos tipificados como 

contravenções e mesmo crimes, sendo desnecessário aqui apontar quais são – 

condutas que atentam contra direitos fundamentais como a vida, a saúde, a 

dignidade da pessoa humana, etc. Pois bem. Diante disto, como no carnaval acaba 

sendo praticada uma infinidade de condutas contrárias a preceitos contidos na 

Constituição, o melhor a fazer seria coibir a sua realização? Evidentemente, não.  Se 

assim se entendesse, estar-se-ia incidindo no mesmo equívoco dos críticos da farra 

do boi, qual seja, o de confundir a manifestação cultural com o seu mau exercício.  

 Fixadas estas premissas, voltemos ao aresto do STF.   

 Entendemos que a decisão de proibir, de maneira geral e abstrata, a 

prática da farra do boi não foi a melhor decisão a ser tomada. Vamos dividir nossos 

argumentos em dois blocos: processuais e materiais.  E, depois, se superados estes, 

passaremos ao exame da aplicação da máxima da proporcionalidade ao caso 

concreto – embora isto não tenha sido feito, ao menos de maneira explícita, no 

julgado do Supremo.  

 Do ponto de vista processual, parece-nos mais do que evidente que o 

julgamento do recurso extraordinário em tela importou no revolvimento do conjunto 

fático-probatório, o que sabidamente é vedado por força da Súmula n. 279 do STF, 

como bem salientou o SubProcurador-Geral da República que oficiou no feito. De 

fato, o próprio Relator originário, Min. Francisco Rezek, assim admite ao afirmar que, 

embora se trate de fato notório, absteve-se de ler aos colegas “determinadas peças 

do processo em nome dessa notoriedade”. Contudo, logo em seguida afirma que “há 

coisas repulsivas aqui narradas por pessoas da sociedade catarinense”.  Ora, trata-

se, portanto, de provas que foram analisadas para o fim de propiciar o julgamento.  

Não é à toa que Sua Excelência reconheceu que “este feito, sobretudo quando se 

queira dar extremo rigor aos limites do recurso extraordinário, comporta 

dificuldades”. 

 Nessa linha de raciocínio, parece que a razão estava com o Min. Maurício 

Correa, que assim se exprime: 
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Por fim, há que se acrescentar que o pedido formulado na inicial, e 
que se prevalecer o provimento do recurso, sem sombra de dúvida 
vai é mesmo significar a “proibição pelo Estado de Santa Catarina da 
denominada farra do boi e ou manifestações semelhantes”, 
circunstância que estará a dizer que o Supremo Tribunal Federal vai 
acabar com esse folguedo, que se reduz à matéria exclusivamente 
de prova, e cujo resultado pode ser inclusive inócuo, pela 
inexistência de sanção para pôr em ação o provimento recursal. 
Não posso, Senhor Presidente, a pretexto da existência desse 
princípio constitucional aqui invocado, descuidar-me da matéria de 
fato que preexiste a este recurso, ou seja, a de um farto noticiário 
que, apenas segundo as recorrentes, dá conta da prática de 
crueldade com animais, e que, dada a natureza dessa via, não tenho 
condições de revolver. Esta é uma questão meramente de fato e que 
deve envolver o aparato policial para o combate e não o provimento 
do extraordinário para pôr termo a outro bem que é garantido 
constitucionalmente. 

 

 Portanto, a nosso sentir, o recurso extraordinário não deveria ter sido 

conhecido. 

 No que diz respeito ao mérito do julgamento, também nos parece que a 

solução adotada pela Corte não foi a melhor. Não se quer com isso afirmar que 

entendemos devesse ter prevalecido a proteção ao patrimônio cultural irrestrita, sem 

que se impusesse ao Estado de Santa Catarina a obrigação de cumprir o que 

determinam a lei e a Constituição, no sentido de coibir a prática da violência contra 

os animais472. Até porque reconhecemos que a prática da farra do boi, nos últimos 

anos, foi inteiramente desvirtuada e deturpada, tendo se transformado em algo 

rechaçável sob a ótica da tutela da fauna.  Isto, contudo, como já deixamos claro, 

não nos parece suficiente para que se coíba, definitivamente, uma tradição histórica 

e cultural, trazida para o sul do Brasil por nossos antepassados.  

 Em outras palavras, a decisão proferida no julgamento do recurso 

extraordinário interposto contra o acórdão da ação civil pública pareceu-nos 

exagerado, e o dispositivo da sentença proferida na demanda, que baniu para todo o 

sempre a prática de uma tradição, não se coaduna com a solução mais adequada 
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 “A prática da farra do boi, nas localidades em que constitui exercício tradicional da cultura da 
região, não importa violação ao preceito constitucional que veda práticas cruéis contra animais, ainda 
que a saúde psíquica dos demais brasileiros que não fazem parte daquela região seja agredida com 
tal atividade cultural” (FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental brasileiro, p. 
275).  No mesmo sentido: “Contudo, como é possível fundamentar, neste caso, que a farra do boi não 
é uma manifestação cultural, se ela é portadora de referência à identidade, à ação, à memória dos 
portugueses, um dos grupos formadores da sociedade brasileira?” (BAHIA, Carolina Medeiros. O 
caso da farra do boi no Estado de Santa Catarina, p. 421). 
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para os casos de colisão, em que um princípio prevalece sobre o outro em um caso, 

podendo se alterar em outra situação.  No tocante à farra do boi, jamais será 

possível desconstituir a autoridade da coisa julgada, estando a tradição, em 

decorrência do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, definitivamente 

banida de nosso país.   

 Em nossa concepção, tendo em vista as nuances do caso concreto, 

parece perfeitamente possível que tivesse sido adotada uma solução capaz de 

harmonizar os direitos fundamentais colidentes473. De fato, consoante já dito e 

repetido neste trabalho, a farra do boi em si não representa violência ao animal. O 

que aconteceu foi que, ao longo do tempo, a prática da manifestação cultural foi 

sendo desvirtuada e acabou resultando em um cenário trágico de maus-tratos que 

pessoa alguma de bom senso, usando da racionalidade, é capaz de considerar 

correta e adequada.  Mas, também como se vem sustentando e afirmando, isto não 

descaracteriza a farra do boi como manifestação cultural, passível de proteção pelo 

texto constitucional. 

 Está-se, pois, diante de uma hipótese típica de colisão de direitos 

fundamentais. De um lado, o patrimônio cultural e, de outro, a proteção à fauna. Pelo 

que foi visto no capítulo anterior, as soluções possíveis em tais hipóteses são duas.  

Em primeiro plano, a tentativa de harmonização (concordância prática) e, não sendo 

esta viável, a prevalência de um direito sobre o outro, observada a máxima da 

proporcionalidade. 

 No caso concreto, o Supremo Tribunal Federal, tendo em vista aquilo no 

que a prática da manifestação cultural se transformou, decidiu fazer prevalecer o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, com o que restou 

definitivamente proibida a realização da farra do boi em todo o território nacional. 

Com todo o respeito que merece a Suprema Corte brasileira, parece-nos que a 

decisão de fulminar de vez com uma tradição foi excessiva e exagerada.  

                                                           
473

 O tema chegou a ser enfrentado pela Corte, que, por evidente, posicionou-se contrariamente ao 
aqui exposto. É o que se denota dos votos dos Ministros Marco Aurélio (“Não vejo como chegar-se a 
posição intermediária”) e Néri da Silveira (“Não parece que se possam conciliar determinados 
procedimentos”). A nosso sentir, contudo, o aresto desconsiderou o que Humberto Ávila chama de 
“postulado da proibição de excesso”, que justamente veda a “restrição excessiva de qualquer direito 
fundamental” (Teoria dos princípios, p. 145), o que, ao contrário, foi observado pelo aresto do TJRS 
mencionado no capítulo anterior, em que se manteve lei reguladora do nível de emissões sonoras em 
atividades de culto (Agravo regimental n. 70028576130, de Porto Alegre, Rel. Des. Francisco José 
Moesch, julgado em 22/6/09). 
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 Quer-nos parecer que o melhor teria sido a tentativa de harmonização 

entre os direitos colidentes, o que poderia se alcançar mediante o julgamento de 

parcial procedência da ação, para o fim de compelir o Estado de Santa Catarina a 

adotar providências efetivas no sentido de que, permitida a farra do boi, esta se 

cercasse de fiscalização suficiente a impedir os maus tratos a animais. Neste 

sentido, aliás, foi a tônica do voto vencido proferido no julgamento do recurso 

extraordinário, da lavra do Min. Mauricio Correa, que assim se posicionou: 

 

Como ressaltado pelo aresto recorrido, se há excessos na prática da 
“Farra do Boi”, cumpre ao Estado, através do seu poder de polícia 
exercer sua função repressora, ao judiciário, se a tanto for provocado 
em razão da inércia do Poder Público, prover a respeito, impelindo-o 
à prática de atos voltados a obstar o procedimento contrário a 
preceito constitucional, segundo o qual, resta terminantemente 
proibida a prática que submeta animais à crueldade (art. 225, §1o, 
VII).  
(...). 
Desta forma, como costume cultural, não há como coibir a 
denominada “Farra do Boi”, por ser uma legítima manifestação 
popular, oriunda dos povos formadores daquela comunidade 
catarinense. Os excessos, esses sim, devem ser reprimidos, para 
que não submetam o animal a tratamento cruel. Mas esta é outra 
história474.  

 

 Poder-se-ia argumentar que, se o Estado sequer dá conta de cumprir a 

decisão proferida na ação civil pública, de fiscalizar a proibição definitiva da 

manifestação cultural, também não conseguiria fiscalizar a sua prática. Ao contrário, 

parece-nos que a proibição pura e simples acaba gerando uma reação muitíssimo 

mais difícil de ser controlada do que a permissão com limites.   

 Além disso, não se pode deixar de afirmar que é muito difícil extinguir uma 

tradição pela força de uma decisão judicial, ainda que ela possua eficácia erga 

omnes, como se dá nas ações civis públicas (Lei n. 7.347/85, art. 16; Lei n. 

8.078/90, art. 103, I). As notórias dificuldades enfrentadas pelo Estado de Santa 

Catarina, ano a ano, revelam isso. Quem sabe, se a decisão tivesse sido no sentido 

de se regulamentar a prática da manifestação cultural e não de proibi-la, fosse mais 

viável alcançar o objetivo constante do texto constitucional que veda a violência e os 
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 Foi no mesmo sentido o voto vencido proferido no acórdão da apelação interposta contra a 
sentença que rejeitou os embargos à execução interpostos pelo Estado de Santa Catarina, embora 
tenha versado sobre outra circunstância. 
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maus-tratos aos animais?  Ante os termos da decisão proferida pela Suprema Corte, 

jamais saberemos. 

 Mas vamos mais longe. Suponha-se que se entenda absolutamente 

impossível a harmonização entre os direitos colidentes.  Neste caso, deve-se passar 

para o sopesamento entre eles, com a consequente aplicação da máxima da 

proporcionalidade.  Vejamos como seria. 

 Como dito no capítulo anterior, a proporcionalidade se subdivide em 

adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.  

 No que tange à adequação, o Supremo entendeu que a medida de proibir 

a farra do boi fomenta o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado (no caso, a proteção à fauna), no que não deixa de estar correto.  Com 

efeito, proibida esta, aquele é realizado de modo pleno, na medida em que, não 

havendo a farra do boi, não há maus-tratos a animais.  Ocorre, contudo, que a 

medida adotada causa embaraços à realização (ou, mais ainda, impede 

completamente o exercício) do direito ao patrimônio cultural, pelo que, sob a nossa 

ótica, ela não é adequada. 

 Também em relação à necessidade, parece-nos que a decisão poderia ter 

pendido para outro caminho.  Havia, a nosso sentir, outro meio de realizar o direito 

fundamental à tutela da fauna que não implicasse sacrifício definitivo ao patrimônio 

cultural, qual seja, a obrigação imposta ao Estado de coibir os excessos praticados, 

mas não impedir por completo a realização da farra do boi.   

 Por fim, a proporcionalidade em sentido estrito, em que efetivamente se 

realiza o sopesamento entre os direitos colidentes.  Aqui, como demonstrado, é 

necessário atravessar as três etapas indicadas por Alexy, que, no caso, consistem 

no seguinte: a) avaliação do grau de afetação do direito ao patrimônio cultural; b) 

exame da importância da satisfação do direito de proteção à fauna; c)  análise se a 

importância da realização da proteção à fauna justifica a não satisfação do direito ao 

patrimônio cultural.  

 Quanto ao grau de afetação do direito ao patrimônio cultural, ele é grave, 

tendo em vista que a medida adotada na decisão impede, de modo definitivo, a 

realização da farra do boi no Brasil. Em relação à importância da proteção à fauna, 

tem-se que é alta, pois se trata de direito expressamente previsto na Constituição 

Federal.  Está-se, portanto, diante de um caso de impasse, que é de ser resolvido – 
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como de fato foi – pela discricionariedade dos membros da Suprema Corte brasileira 

que decidiriam a questão.   

 Para nós, contudo, a importância dada ao princípio que prevaleceu, 

embora elevada, não é suficiente a justificar a intervenção absoluta e definitiva no 

direito fundamental que cedeu passo – especialmente, repita-se, quando a 

harmonização se revelava possível. 

 

2.2 Rinhas de galo 

 

 Completamente diferente é a situação envolvendo rinhas de galo.  Aqui 

sim, não há que se falar em colisão de princípios.  Isto porque, diferentemente do 

que se dá com a farra do boi, não se trata de prática integrante do patrimônio 

cultural oriunda de qualquer tradição trazida para o Brasil ou aqui estabelecida.  E, 

caso se entenda que se possa considerar a prática como uma manifestação cultural 

– hipótese em que haveria colisão – a solução do conflito deve se dar pela 

prevalência da proteção à fauna. 

 Diferentemente do que aconteceu em relação à farra do boi, no caso das 

rinhas de galo foram várias as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, 

de modo que faremos uma análise em bloco daquelas para, então, emitirmos nossa 

opinião. 

 Ao enfrentar alegação de inconstitucionalidade de lei do Estado de Santa 

Catarina que permitia a prática em questão, o STF assim decidiu: 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 11.366/00 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ATO NORMATIVO QUE 
AUTORIZA E REGULAMENTA A CRIAÇÃO E A EXPOSIÇÃO DE 
AVES DE RAÇA E A REALIZAÇÃO DE "BRIGAS DE GALO".  
A sujeição da vida animal a experiências de crueldade não é 
compatível com a Constituição do Brasil. Precedentes da Corte.  
Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente475. 

 

 Idêntica providência foi adotada em relação a norma oriunda do Estado 

Rio Grande do Norte, a saber: 

 

INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Lei nº 7.380/98, do 
Estado do Rio Grande do Norte. Atividades esportivas com aves 
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 Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2514/SC, Rel. Min. Eros Grau, in DJU de 9/12/05. 
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das raças combatentes. "Rinhas" ou "Brigas de galo". 
Regulamentação. Inadmissibilidade. Meio Ambiente. Animais. 
Submissão a tratamento cruel. Ofensa ao art. 225, § 1º, VII, da 
CF. Ação julgada procedente. Precedentes. É inconstitucional a lei 
estadual que autorize e regulamente, sob título de práticas ou 
atividades esportivas com aves de raças ditas combatentes, as 
chamadas "rinhas" ou "brigas de galo“476. 

  

 A mais recente decisão proferida pela Suprema Corte até o momento com 

referência ao assunto foi a que julgou a ADIN n. 1.856/RJ, em que se discutia lei 

daquele Estado que permitia a realização da prática.  A inconstitucionalidade foi 

reconhecida em contundente aresto da lavra do Min. Celso de Mello, de cuja ementa 

constou: 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - BRIGA DE 
GALOS (LEI FLUMINENSE Nº 2.895/98) - LEGISLAÇÃO 
ESTADUAL QUE, PERTINENTE A EXPOSIÇÕES E A 
COMPETIÇÕES ENTRE AVES DAS RAÇAS COMBATENTES, 
FAVORECEESSA PRÁTICA CRIMINOSA - DIPLOMA 
LEGISLATIVO QUE ESTIMULA O COMETIMENTO DE ATOS DE 
CRUELDADE CONTRA GALOS DE BRIGA - CRIME AMBIENTAL 
(LEI Nº 9.605/98, ART. 32) - MEIO AMBIENTE - DIREITO À 
PRESERVAÇÃO DE SUA INTEGRIDADE (CF, ART. 225) - 
PRERROGATIVA QUALIFICADAPOR SEU CARÁTER DE 
METAINDIVIDUALIDADE - DIREITODE TERCEIRA GERAÇÃO (OU 
DE NOVÍSSIMA DIMENSÃO) QUE CONSAGRA O POSTULADO DA 
SOLIDARIEDADE - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA FAUNA 
(CF, ART. 225, § 1º, VII) - DESCARACTERIZAÇÃO DA BRIGA DE 
GALO COMO MANIFESTAÇÃO CULTURAL - RECONHECIMENTO 
DA INCONSTITUIONALIDADE DA LEI ESTADUAL IMPUGNADA - 
AÇÃO DIRETA PROCEDENTE.477 

 

 Como se vê, a jurisprudência do Supremo em relação à matéria é 

absolutamente pacífica no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade de 

diplomas normativos estaduais que, autorizando a prática das rinhas de galo, 

ofendem o disposto no art. 225, § 1o, VII, da CF/88. 

 Consoante já externamos acima, inicialmente entendemos que não há, na 

hipótese, colisão de princípios. Com efeito, não se tem notícia sobre qualquer 

estudo antropológico ou antecedente histórico que permita posicionar a prática das 
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 Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.776-5/RN, Rel. Min. Cezar Peluzo, in DJU de 29/6/07 e 
Revista de Direito Ambiental n. 48, p. 247 e ss. 
477

 Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.856/RJ, in DJ de 26/5/11. Saliente-se que a medida 
cautelar já havia sido deferida pelo Plenário da Corte em aresto da lavra do Min. Carlos Velloso (DJU 
de 22/9/00). 
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rinhas de galo no contexto do patrimônio cultural brasileiro. Tampouco, como bem 

assinalou o Min. Celso de Mello quando do julgamento da ADIN n. 1.856/RJ, 

 

‘a briga de galos’ qualificar-se-ia como atividade desportiva ou 
prática cultural ou, ainda, como expressão folclórica, numa patética 
tentativa de fraudar a aplicação da regra constitucional de proteção 
da fauna, vocacionada, dentre outros nobres objetivos, a impedir a 
prática criminosa de atos de crueldade contra animais. 

 

 As rinhas de galo478  diferem da farra do boi, à qual, salvo poucas 

exceções, mesmo aqueles que entendem devesse ter sido de fato proibida não 

negam o caráter de manifestação cultural.   Ainda que assim não fosse e se pudesse 

considerar a existência de colisão, não há como, aplicando-se o princípio da 

proporcionalidade, não fazer prevalecer o direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e a cláusula específica que veda a adoção de práticas 

que impliquem violência e maus-tratos aos animais, uma vez que estas são 

inerentes à essência das rinhas de galo479. 

  

3 Desenvolvimento econômico e livre iniciativa 

 

 Convém, desde logo, salientar que, ao contrário do que se possa pensar, 

o desenvolvimento econômico e a livre iniciativa situam-se no rol dos direitos 

fundamentais. A Constituição Federal de 1988, já em seu art. 1o, IV, estabelece 

como um dos fundamentos da República “o valor social da livre iniciativa”, que 

também é um dos princípios fundamentais da ordem econômica (art. 170, IV).  E 

entre os objetivos fundamentais da mesma República está o de “garantir o 

desenvolvimento nacional” (idem, art. 3o, II).  

 Logo, é de se afastar interpretações distorcidas que pretendam colocar os 

valores fundamentais em tela em posição hierarquicamente inferior a outros, 

quaisquer que sejam.  A propósito, como bem enuncia Fernando Quadros da Silva: 
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 Não se pode deixar de fazer o registro, em que pese não se concorde com o entendimento, que o 
Min. Celso de Mello, no voto que proferiu na condição de Relator da ADIN n. 1.856/RJ, em mais de 
uma oportunidade equiparou as rinhas de galo à farra do boi (ementa e p. 314), excluindo ambas do 
rol integrante do patrimônio cultural brasileiro. Já o Min. Gilmar Mendes, no mesmo julgamento, 
ressalvou que o caso da farra do boi “tem outras conotações” – embora não tenha aprofundado quais 
seriam.  
479

 Do voto mencionado na nota anterior, extrai-se menção a um precedente deveras antigo do STF, 
em que restou assentado que “a briga de galo não é um simples desporto, pois maltrata os animais 
em luta…” (RHC 34.936/SP, Rel. Min. Cândido Mota Filho ). 
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O princípio da livre iniciativa assume especial destaque porque 
assegura a liberdade econômica. Tem uma dupla dimensão: princípio 
geral conformador da ordem econômica e ao mesmo tempo direito 
fundamental a ser protegido. 
A livre iniciativa não deve ser vista como simples ranço capitalista a 
permear a interpretação jurídica. Trata-se de verdadeiro direito a ser 
resguardado frente ao Estado, tendo em vista que permite a 
participação do cidadão na atividade econômica480. 
 

 De volta ao texto constitucional, é de se referir que o seu Título VII cuida 

justamente da “Ordem Econômica e Financeira”, que começa tratando da finalidade 

da ordem econômica, qual seja, a de “assegurar a todos existência digna, conforme 

os ditames da justiça social” (art. 170).  

 Logo a seguir, o referido dispositivo elenca os princípios que devem ser 

observados no exercício da atividade econômica, dentre os quais se destacam a 

“função social da propriedade” (inciso III) e a “defesa do meio ambiente, inclusive 

mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e 

serviços e de seus processos de elaboração e prestação” (inciso II, com a redação 

dada pela EC n. 42/2003).  Nesta mesma esteira, a Lei n. 6.938/81 já havia 

estabelecido como um dos objetivos da PNMA a “compatibilização do 

desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio 

ambiente e do equilíbrio ecológico” (art. 4º, I). Comentando esse mandamento  

constitucional, Eros Roberto Grau pontua: 

 

O princípio da defesa do meio ambiente conforma a ordem 
econômica (mundo do ser), informando substancialmente os 
princípios da garantia do desenvolvimento e do pleno emprego. Além 
de objetivo, em si, é instrumento necessário – e indispensável – à 
realização do fim dessa ordem, o de assegurar a todos existência 
digna. Nutre também, ademais, os ditames da justiça social481. 

 

 Como se vê, o próprio texto constitucional procurou compatibilizar a 

proteção do meio ambiente com o crescimento econômico, com o que, pode-se 

afirmar, acolheu expressamente o princípio do desenvolvimento sustentável. 

                                                           
480

A livre iniciativa como direito fundamental, p. 170. No mesmo sentido: “Deve-se observar que a 
livre iniciativa constitui direito fundamental do cidadão (art. 170, caput, da CR/88), inerente ao direito 
de liberdade)” (MAGALHÃES, Gustavo Alexandre. VASCONCELOS, Luis André de Araújo. O 
licenciamento ambiental à luz do princípio da proporcionalidade, p. 247). 
481

A ordem econômica na Constituição Federal de 1988, p. 252. 
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 Mas o que rigorosamente vem a ser isto? É necessário, antes de qualquer 

coisa, proceder a um breve apanhado histórico. 

 Em 1983, foi criada a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, que acabou conhecida pelo nome de sua presidente, a Primeira-

Ministra da Noruega e Ministra do Meio Ambiente daquele país, Gro Harlem 

Brundtland.   

 Definiu-se, então, desenvolvimento sustentável como sendo “aquele que 

atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as 

gerações futuras satisfazerem as suas”.  Essa publicação foi traduzida em várias 

línguas (Our common concert, em inglês, e Notre avenir à tous, em francês), tendo 

sido acolhida com entusiasmo não só por organizações ambientalistas como 

também por agências internacionais e diversos governos, desde os mais ricos até os 

mais pobres, como afirma Jorge Bustamante Alsina482.  E arremata: 

 

Existe, portanto, a responsabilidade de preservar para as gerações 
futuras um meio ambiente humano que possa dar-lhes um nível de 
vida honrado, fazendo frente aos exageros de uma tecnologia 
desenfreada e ao crescimento da população com suas sequelas de 
enormes pressões ecológicas sobre o meio natural483. 

  

 Ou, como registra Pedro Fernández Bitterlich:  

 

Outro conceito que podemos dar de desenvolvimento sustentável é o 
de um processo destinado à satisfação plena e sustentada das 
necessidades do homem e de toda a sociedade presente e futura, 
com o objetivo de melhorar sua qualidade de vida, fundado em 
princípios de igualdade, conservação e melhoramento do patrimônio 
ambiental484. 

  

 Entretanto, Jorge Mosset Iturraspe e outros advertem: 

 

Se por um lado é importante a tomada de consciência sobre a 
fragilidade do estado do ambiente no mundo, sobre o caráter 
destrutível dos recursos naturais e, em geral, sobre as 
consequências nefastas que acarreta a contaminação para o futuro 
da existência humana no planeta, por outro, não se pode olvidar as 
exigências da industrialização, da extração de combustíveis líquidos 
e gasoso, da incorporação de novas terras para a agricultura, do 
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 Derecho Ambiental, p. 43. 
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 Op. cit., p. 44. 
484

 Manual de Derecho Ambiental chileno, p. 46. 
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transporte, etecétera, tudo o que torna o ‘desenvolvimento’ 
sustentado ou sustentável, embora degradador485.  

 

 Portanto, na esteira do que se afirmou durante todo o capítulo anterior, é 

fundamental compatibilizar o crescimento econômico e social com a preservação do 

meio ambiente486.  Não há sobreposição de um direito constitucional sobre o outro.  

Nenhum deles é absoluto, de modo que será no caso concreto, mediante a 

aplicação da máxima da proporcionalidade – se infrutífera a tentativa de 

harmonização – que um deles irá prevalecer em detrimento do outro. 

 Neste sentido, Pedro da Silva Dinamarco critica a posição de Carlos 

Alberto de Salles, o qual defende que, “no confronto com outros interesses 

concorrentes, o meio ambiente deve ser considerado um interesse público 

preponderante, que, por sua colocação no sistema constitucional e jurídico, 

representa um objetivo social tido como prioritário”487.  E o faz utilizando-se do 

seguinte exemplo, deveras elucidativo: 

 

Uma indústria emprega, direta e indiretamente, boa parte dos 
moradores da cidade e é responsável pelo pagamento de parcela 
significativa dos impostos. Ela também desenvolve tecnologia 
avançada, capaz de contribuir para o desenvolvimento nacional, 
gerar divisas, além de vender produtos mais baratos ao consumidor 
e de melhor qualidade. Ocorre, porém, que essa empresa 
desenvolve um tipo de atividade produtiva que torna impossível o 
controle total da poluição, para mantê-la dentro dos limites previstos 
em lei, o que vem gerando alguns danos ambientais à população 
vizinha. Indaga-se: qual o interesse preponderante? Qual a solução 
para esse dilema?488 

 

 De fato, como temos defendido, é necessário tentar compatibilizar os 

interesses em conflito e, caso isto não seja possível, ponderar qual deles deverá 

                                                           
485

 Daño ambiental, p. 69. No mesmo norte: “Se a proteção do meio ambiente ganhou foros de 
consciência mundial, questões como o emprego, o nível de atividade econômica e a produção da 
riqueza também não devem ser desprezadas como vilões” (FINK, Daniel Roberto. Aspectos jurídicos 
do licenciamento ambiental, p. 1). 
486

 “Não se pode perder de vista que o Brasil precisa crescer, e sem crescimento haverá estagnação 
e empobrecimento geral. O poder aquisitivo cai e, consequentemente, a qualidade de vida em todos 
os níveis. Só que o crescimento econômico depende essencialmente da extração dos recursos 
naturais que movimentam a economia brasileira. Assim, o País precisa crescer, mas de maneira 
planejada e sustentável. É com o crescimento que se pretende combater a fome e a miséria, nos 
termos do que preceitua o art. 3o, III, da CF” (SIRVINSKAS, Luís Paulo. Tutela constitucional do meio 
ambiente, p. 185). 
487

 Execução judicial em matéria ambiental, p. 74.  
488

 Ação civil pública, p. 117. 
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prevalecer.  O que não se pode aceitar é uma prévia avaliação, genérica e abstrata, 

de que um deles sempre se sobreporá ao outro489.   

 Neste contexto, pode-se mesmo invocar a adoção de outro princípio do 

Direito Ambiental, que, embora muito pouco tratado pela doutrina, possui grande 

relevância na aplicação prática do desenvolvimento sustentável.  Trata-se do 

chamado princípio do equilíbrio (ou ubiquidade), segundo o qual, diante do caso 

concreto, é necessário sopesar as diversas repercussões (ambientais, econômicas, 

sociais, etc.) a serem ocasionadas pela conduta pretendida490.  Como não há 

preponderância entre direitos fundamentais, a solução do problema deverá se dar 

sob a ótica da proporcionalidade, caso impossível a harmonização.  

 Não se pode deixar de lembrar aqui a corajosa decisão proferida no 

embate havido para a construção da Usina Hidrelétrica de Barra Grande, situada 

entre os Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em que restou assentado 

que “o país tem necessidade de energia elétrica, e sustar a consumação da 

finalidade pública da obra por uma medida judicial tomada tardiamente, porque 

tardiamente trazida à apreciação do Judiciário, não é mais possível”491. 

 A Constituição Federal de 1988 consagrou o princípio do desenvolvimento 

sustentável no art. 170, VI.  Também a Declaração do Rio – que, ressalte-se, referiu-

se ao tema em quase todos os seus enunciados – deixou assente que “para 

alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental constituirá parte 

integrante do processo de desenvolvimento e não pode ser considerada 

isoladamente deste” (Princípio n. 4).  É o que se depreende da lição de José Afonso 

da Silva, nos seguintes termos: 

 

São dois valores aparentemente em conflito que a Constituição de 
1988 alberga e quer que se realizem no interesse do bem-estar e da 
boa qualidade de vida dos brasileiros. Antes dela, a Lei 6.938, de 
31.8.1981 (arts. 1º e 4º), já havia enfrentado o tema, pondo, 
corretamente, como o principal objetivo a ser conseguido pela 

                                                           
489

 “Não pode ser olvidado que as restrições aos direitos fundamentais devem obedecer a uma 
dogmática própria e deve ser feita apenas com fundamento na própria Constituição. Não pode ser 
diferente com o direito à livre iniciativa, fundamento da ordem econômica e garantidor do substrato 
econômico, que permite ao ser humano assegurar a liberdade e a igualdade” (SILVA, Fernando 
Quadros da. A livre iniciativa como direito fundamental, p. 171).  
490

 Sobre o tema, v. ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental, p. 49. Tratando da ubiquidade, v. 
FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental, p. 128-9. RODRIGUES, Marcelo 
Abelha. Elementos de Direito Ambiental, p. 168-9.  
491

 Suspensão de Execução de Liminar n. 2005.04.019610-7/SC, in DJU de 7/6/05, Rel. Des. Fed. 
Vladimir Passos de Freitas. Em nossoAção civil pública e meio ambiente, fizemos referência ao tema 
e às respectivas decisões às p. 216-7. 
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política nacional do meio ambiente, a compatibilização do 
desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade 
do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. A conciliação dos dois 
valores consiste, assim, nos termos deste dispositivo, na promoção 
do chamado desenvolvimento sustentável, que consiste na 
exploração equilibrada dos recursos naturais, nos limites da 
satisfação das necessidades e do bem-estar da presente geração, 
assim como de sua conservação no interesse das gerações 
futuras492.  

  

 Não é outro o entendimento de Celso Antonio Pacheco Fiorillo, in verbis: 

 

Como se percebe, o princípio [do desenvolvimento sustentável] 
possui grande importância, porquanto numa sociedade desregrada, à 
deriva de parâmetros de livre concorrência e iniciativa, o caminho 
inexorável para o caos ambiental é uma certeza. Não há dúvida que 
o desenvolvimento econômico também é um valor precioso da 
sociedade. Todavia, a preservação ambiental e o desenvolvimento 
econômico devem coexistir; de modo a que aquela não acarrete a 
anulação deste493. 

 

 E, ainda, o de Toshio Mukai: 

 

Todavia, é importante sublinhar que nós estamos refletindo sobre a 
contraposição de princípios constitucionais, expressamente 
contemplados pela Constituição brasileira de 1988. Por essa razão, a 
“obrigação de ponderação” deverá ter, entre nós, esse parâmetro de 
decisão em face dos eventuais conflitos entre aqueles princípios. 
A ponderação, no caso, deve permanecer no nível da adequação, da 
harmonização e da justa medida e dos sacrifícios dos interessados, 
sem aniquilar as atividades econômicas, de um lado, e sem causar 
prejuízos à defesa do meio ambiente, de outro. O fio condutor da 
“obrigação de ponderação” deverá ter, entre nós, esse parâmetro de 
decisão em face dos eventuais conflitos entre aqueles princípios494. 

 

 Da jurisprudência do eg. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, é 

possível extrair importante advertência constante de voto da então Juíza, hoje 

Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon: 
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 Direito Ambiental Constitucional, p. 26-7. Neste sentido a passagem do voto da Min. Ellen Gracie, 
nos autos dos Agravos Regimentais nas Suspensões de Tutela Antecipada ns. 118-6/RJ e 171/PR 
(ambas publicadas no DJ de 12/12/07): “Tudo porque o exercício da atividade empresarial, tendo o 
lucro como finalidade legítima e amparada pelo ordenamento jurídico, deve ser compatível com os 
demais princípios constitucionais, notadamente com os fundamentos inscritos no art. 170 da 
Constituição Federal, com especial ênfase para a proteção à saúde e ao meio ambiente”. 
493

 Curso de Direito Ambiental, p. 90.  
494

Direito Ambiental sistematizado, p. 35. 
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Sob o aspecto substancial, verifico que não é possível que o 
Judiciário não tenha compromisso com a atividade econômica que 
está ao seu redor, adotando medidas enérgicas com vistas à 
suspensão de um empreendimento ‘sine diae’, por mera suspeita 
quanto ao impacto ambiental que possa o mesmo causar. 
Não se pode ter dúvida que haverá impacto ambiental pela 
efetivação do empreendimento da marina, porque o mesmo quebrará 
a harmonia da primitiva natureza local, a qual inclui a mendicância 
abrigada nas proximidades e os meliantes que atacam incautos 
observadores da belíssima vista. 
Entretanto, é preciso que a vida moderna siga as necessidades da 
evolução social, sem romper de forma degradante com a natureza. 
Por isso mesmo, o projeto da ‘marina’, ‘sub judice’, foi estudado, 
observado e examinado por mais de uma década495. 

 

 E, como bem assinalou a Suprema Corte, “o meio ambiente não é 

incompatível com projetos de desenvolvimento econômico e social que cuidem de 

preservá-lo como patrimônio da humanidade. Com isso, pode-se afirmar que o meio 

ambiente pode ser palco para a promoção do homem todo e de todos os 

homens”496. 

 É neste ponto que se apresentam os mais complexos e relevantes casos 

de colisão entre direitos fundamentais previstos na Carta Magna497. Assim o é no 

mundo inteiro, inclusive no Brasil. De fato, a necessidade de crescimento econômico 

destinado à produção de bens e serviços indispensáveis a que a população tenha 

uma melhor qualidade de vida é algo absolutamente incorporado à cultura brasileira 

nos dias de hoje. Tanto é assim que os sucessivos governos, sejam eles de direita, 

esquerda ou centro, têm dedicado atenção ao crescimento econômico e social do 

país498.  
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 Agravo de Instrumento n. 96.01.16427-8/BA. 
496

 AgRg na Medida Cautelar na Ação Cível Originária n. 876-0, da Bahia, Rel. Min. Carlos Alberto 
Menezes Direito, in DJe de 31/7/08. 
497

 “A área do direito ambiental geralmente incorpora uma tensão entre preocupações ambientais e 
pressões econômicas” (BERGER, Timothy. Environmental Law--Balancing Environmental and 
Economic Concerns and the Supreme Court's Bias Towards the Economy--Robertson v. Seattle 
Audubon Society, p. 121). A dicotomia é sintetizada pelo autor valendo-se de uma situação concreta, 
da seguinte maneira: “Nos últimos anos, a Região Nordeste do Pacífico tem vista a preservação de 
espécies ameaçadas disputar com a indústria da madeira e a economia. A luta para salvar a marcada 
coruja do norte revela como as tentativas de preservar uma espécie ameaçada pode atingir a 
economia. As organizações que lutam para salvar a coruja alegam que permitir certos tipos de 
extração de madeira viola inúmeras normas ambientais. A indústria da madeira e seus empregados 
contam que a vida das pessoas está sendo sacrificada para preservar um pássaro” (idem). 
498

 Cada vez mais nos convencemos de que o Direito Ambiental está profundamente atrelado à 
questão da regulação econômica. De fato, tem-se notícias, por exemplo, de que a Agência de 
Proteção Ambiental americana leva em conta, para a definição dos padrões de qualidade ambiental a 
serem adotados em relação a diversas atividades econômicas desenvolvidas naquele país, o número 
de dias que empregados ficam doentes e deixam de trabalhar. 
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 No mesmo passo, a proteção ambiental não pode ser deixada de lado, 

sob pena de sofrermos com fenômenos decorrentes da destruição da natureza, 

como é o caso das mudanças climáticas e dos graves acidentes ocorridos nos 

últimos anos no país em virtude das fortes chuvas que assolaram diversos Estados 

da Federação. 

 À vista disso, pode-se dizer que os direitos fundamentais ao 

desenvolvimento econômico e ao meio ambiente estão em constante tensão, o que 

se torna um terreno fértil para a aplicação das noções desenvolvidas no capítulo 

anterior.   

 Assim, havendo colisão entre eles e sendo o assunto levado ao Poder 

Judiciário, deve-se, tanto quanto possível, buscar a harmonização e, não sendo esta 

possível, é de ser aplicada a máxima da proporcionalidade, fazendo-se prevalecer, 

no caso concreto, um dos direitos colidentes. 

 Deve-se ter em mente, como em todas as hipóteses envolvendo colisão, 

que não há precedência absoluta de um princípio sobre o outro.  Com efeito, nem o 

desenvolvimento econômico, nem a tutela ambiental estão situados em posição 

hierarquicamente superior em relação ao outro. Isto é fundamental para que se evite 

qualquer espécie de “prevalência a priori”, que não se coaduna com a teoria dos 

direitos fundamentais.  

 O verdadeiro leading case na matéria no Brasil foi o julgamento, pelo 

Supremo Tribunal Federal, da ADIN n. 3.540-1/DF, tendo como relator o Min. Celso 

de Mello.  

 A questão de fundo enfrentada pela Corte era a alegação de 

inconstitucionalidade do art. 4o, caput e parágrafos, do Código Florestal de 1965, 

com a redação dada pela MP n. 2.166-67/01, que permitia ao órgão ambiental 

competente autorizar a supressão de vegetação de preservação permanente, nos 

casos de utilidade pública e interesse social, mediante procedimento administrativo 

próprio. A alegação do Procurador-Geral da República, autor da demanda, era de 

que a norma ofenderia o disposto no art. 225, § 1o, III, da CF/88, segundo o qual a 

modificação de espaços territoriais ambientalmente protegidos somente poderia se 

dar através de lei – e não de procedimento administrativo.  

 O SFT acabou por julgar improcedente a ação, ao argumento nuclear de 

que “somente a alteração e a supressão do regime jurídico pertinente aos espaços 

territoriais especialmente protegidos qualificam-se, por efeito da cláusula inscritano 
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art. 225, § 1o, III, da Constituição, como matérias sujeitas ao princípio da reserva 

legal”499.  O acórdão gerou bastante polêmica na doutrina, com manifestações 

contrárias e favoráveis à conclusão a que a maioria chegou500.  

 A par disso, para o que interessa no momento, a Corte externou, de modo 

claro e preciso, como se devem conciliar os direitos fundamentais ao 

desenvolvimento econômico e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Examinando-se o acórdão, percebe-se que nem teria sido necessário ir tão longe 

para decidir a quaestio suscitada na ADIN. Teria bastado ao Supremo a análise dos 

dispositivos impugnados e, confrontando-os com os mandamentos constitucionais 

apontados como vulnerados, verificar-lhes a conformação – o que, evidentemente, 

também fez.  Mas a Corte foi muito além, proferindo um acórdão que adverte para a 

forma como se deve exercer a atividade econômica no Brasil à luz da Constituição, 

ou seja, com respeito ao meio ambiente, de modo que se possa atingir o equilíbrio 

entre esses dois direitos fundamentais não raro colidentes. 

                                                           
499

 In DJU de 3/2/06. Daí a conclusão, constante do aresto: “Quando se tratar, porém, de execução 
de obras ou de serviços a serem realizados em tais espaços territoriais, cumpre reconhecer que, 
observadas as restrições limitações e exigências abstratamente estabelecidas em lei, tornar-se-á 
lícito ao Poder Público – qualquer que seja o nível em que se posicione na estrutura federativa 
(União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios) – autorizar, licenciar ou permitir a 
realização de tais atividades no âmbito dos espaços territoriais especialmente protegidos, desde que 
não resulte comprometida a integridade dos atributos que justificaram, quanto a tais territórios, a 
instituição de um regime jurídico de proteção ambiental”. 
500

 Contra: “O posicionamento da maioria dos juízes do Supremo no sentido de que somente a 
mudança do regime jurídico é que deve ser feita mediante lei diminui o alcance da proteção dos 
espaços territoriais a serem protegidos. Os Poderes Executivos da União, dos Estados e dos 
Municípios passam a ter o controle praticamente exclusivo da vida e da morte dos parques, reservas 
biológicas e áreas de preservação permanente. O que foi escrito e pensado pelos constituintes é 
diferente do que foi decidido” (MACHADO, Paulo Affonso. Direito Ambiental brasileiro, p. 154). “Causa 
espécie, com a devida vênia, as exegeses do texto constitucional e do texto legal impugnado 
estampadas na votação, por maioria, da Medida Cautelar pelo Plenário, em 01.09.2005, Rel. Min. 
Celso de Mello, favoráveis à restauração dos dispositivos impugnados” (YOSHIDA, Consuelo Yatsuda 
Moromizato. Ato jurídico perfeito, direito adquirido, coisa julgada e meio ambiente, p. 142). Em outro 
trabalho, a autora se refere à interpretação constitucional havida no julgamento como temerária 
(Advocacia pública e a dicotomia do interesse público, p. 92). A crítica é ainda repetida em 
Empreendimento localizado em remanescente de mata atlântica (Rodoanel): desafios do direito na 
proteção das florestas, p. 117. A favor da conclusão a que chegou a Corte: “Seria pouco crível, e 
violaria o princípio constitucional da proporcionalidade, se para cada árvore ou arbusto que, por 
algum motivo especial, tivesse de ser cortado, fosse necessária a edição de lei formal para a 
realização de referido corte” (WEDY, Gabriel. O princípio da precaução no Direito Ambiental, p. 184). 
Também aplaudindo a decisão, embora sob outro prisma (o do reconhecimento do direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental), v. SARLET, Ingo Wolfgang. 
FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental, p. 237). O tema é tão polêmico que, em 
referência ao aresto, já se afirmou que a Corte “realizou ponderação de interesses ao defrontar-se 
com o conflito entre o princípio que garante o livre exercício de atividade econômica e o princípio da 
preservação do meio ambiente, em decisão que entendeu que este deve prevalecer sobre aquele” 
(CÂMARA, Alexandre Freitas. Bens sujeitos à proteção do Direito Constitucional Processual, p. 285). 
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 De fato, após apontar o cerne da controvérsia instaurada na demanda, o 

aresto, reconhecendo a existência de colisão entre a economia e o meio ambiente,  

aponta os “critérios de superação desse Estado de tensão entre valores 

constitucionais relevantes”.  E embora se afirme, na ementa, haver uma 

“precedência do direito à preservação do meio ambiente” – o que, se levado a 

extremos, contraria frontalmente a tese da inexistência de direito fundamental 

absoluto –, logo a seguir é dito que na verdade se trata de uma “limitação 

constitucional explícita à atividade econômica (art. 170, VI)”.  

 Com efeito, toda a construção do acórdão se faz com base na premissa 

da necessidade de proteção ao direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e que a atividade econômica deve ser exercida em 

consonância com aquele.  Exatamente o que decorre do disposto no art. 170, VI, da 

Carta Magna.  À vista disso, a conclusão, constante da ementa do julgado, serve 

como um excelente parâmetro a ser seguido pelos julgadores, na busca pela 

harmonização entre esses dois princípios que geralmente colidem: 

 

A QUESTÃO DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL (CF, ART. 3º, 
II) E A NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DO 
MEIO AMBIENTE (CF, ART. 225): O PRINCÍPIO DO 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL COMO FATOR DE 
OBTENÇÃO DO JUSTO EQUILÍBRIO ENTRE AS EXIGÊNCIAS DA 
ECONOMIA E AS DA ECOLOGIA.  
- O princípio do desenvolvimento sustentável, além de 
impregnado de caráter eminentemente constitucional, encontra 
suporte legitimador em compromissos internacionais assumidos 
pelo Estado brasileiro e representa fator de obtenção do justo 
equilíbrio entre as exigências da economia e as da ecologia, 
subordinada, no entanto, a invocação desse postulado, quando 
ocorrente situação de conflito entre valores constitucionais 
relevantes, a uma condição inafastável, cuja observância não 
comprometa nem esvazie o conteúdo essencial de um dos mais 
significativos direitos fundamentais: o direito à preservação do meio 
ambiente, que traduz bem de uso comum da generalidade das 
pessoas, a ser resguardado em favor das presentes e futuras 
gerações.  

 

 Na prática, o que fez a Suprema Corte, na decisão acima, foi adotar a 

máxima da tentativa de harmonização entre os direitos fundamentais colidentes. E, 

ao invés de julgar procedente a ação, declarando a inconstitucionalidade dos 

dispositivos do Código Florestal então em vigor – o que levaria a que qualquer 

supressão de vegetação de preservação permanente só pudesse ser autorizada 
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mediante lei –, transferiu ao órgão ambiental a competência para examinar o 

cumprimento da norma da Constituição segundo a qual se deve impedir práticas que 

comprometam a utilização dos espaços territoriais ambientalmente protegidos. 

 Assim, não houve a prevalência de qualquer dos direitos colidentes 

(atividade econômica e proteção ambiental), mas sim determinou-se a interação 

entre eles, aceitando-se que ambos podem ser realizados conjuntamente no caso 

concreto, sem a necessidade da prevalência de um sobre o outro. 

 Neste mesmo sentido é o pensamento de Gabriel Wedy, em profundo 

comentário ao aresto ora sob exame: 

 

A decisão considerou a alteração da legislação infraconstitucional, 
via medida provisória, constitucional e não violadora do princípio da 
precaução. Portanto, restaram protegidas as áreas de preservação 
permanente e a sua vegetação. Foi considerado, também, o texto 
constitucional no sentido de compatibilizar o princípio da livre 
iniciativa com o princípio da precaução. Nesse sentido, valeram-se 
os Ministros em seus votos, em especial o relator, de citações de 
doutrina de Direito Constitucional e Ambiental. Houve também 
referências a leading cases do Supremo Tribunal Federal. Ficaram 
nítidas a eleição e a adoção de premissas internas e externas. A 
decisão, por consequência, restou com sólida justificação interna e 
externa e de difícil (ou impossível) contestação por um prisma 
proporcional e racional501.  

 

 É também como pensamos. A decisão do Plenário da Suprema Corte, a 

nosso sentir, deu aos dois direitos fundamentais colidentes uma interpretação que 

permitiu fossem conciliados. A alternativa possível – procedência da ADIN, exigindo-

se lei formal para toda e qualquer supressão de vegetação de preservação 

permanente –, além de não estar em consonância com o que dispõe a norma 

constitucional invocada, levaria a uma situação de muitas vezes frustrar a efetivação 

do direito fundamental ao desenvolvimento econômico – ante as notórias 

dificuldades inerentes ao processo legislativo –, sem o correspondente benefício ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, uma vez que, aprovada a lei, a 

vegetação poderia ser suprimida. 

 Outra situação em que a Suprema Corte tem enfrentado a colisão entre 

os direitos fundamentais ao desenvolvimento econômico e à proteção ambiental foi a 

relativo à proibição de importação, pelo Brasil, de pneus usados. As primeiras 

decisões acerca da matéria se deram em dois pedidos de suspensão de liminares 
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 O princípio da precaução no Direito Ambiental, p. 195.  
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deferidas pelos Tribunais Regionais Federais da 2a e da 4a Região, com vistas a 

possibilitar que determinadas empresas obtivessem licenças de importação de 

carcaças de pneus usados, a serem utilizadas na industrialização de outros 

remoldados.   

 Entre outras questões debatidas pelo Tribunal, foi suscitada a existência 

de colisão, resolvida em favor da prevalência do direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado.  A ementa dos dois arestos é de idêntico teor e foi 

vazada nos seguintes termos: 

 

AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. 
IMPORTAÇÃO DE PNEUMÁTICOS USADOS. MANIFESTO 
INTERESSE PÚBLICO. GRAVE LESÃO À ORDEM E À SAÚDE 
PÚBLICAS.  
1. Esgotamento da instância recursal como pressuposto para 
formulação de pedido de suspensão de tutela antecipada. 
Desnecessidade. Preliminar rejeitada. Precedentes.  
2. Lei 8.437/92, art. 4.°. Suspensão de liminar que deferiu a 
antecipação dos efeitos da tutela recursal. Critérios legais.  
3. Importação de pneumáticos usados. Manifesto interesse público. 
Dano Ambiental. Demonstração de grave lesão à ordem pública, 
considerada em termos de ordem administrativa, tendo em conta a 
proibição geral de não importação de bens de consumo ou matéria-
prima usada. Precedentes.  
4. Ponderação entre as exigências para preservação da saúde e do 
meio ambiente e o livre exercício da atividade econômica (art. 170 da 
Constituição Federal).  
5. Grave lesão à ordem pública, diante do manifesto e inafastável 
interesse público à saúde e ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado (art. 225 da Constituição Federal). Precedentes.  
6. Questão de mérito. Constitucionalidade formal e material do 
conjunto de normas (ambientais e de comércio exterior) que proíbem 
a importação de pneumáticos usados. Pedido suspensivo de 
antecipação de tutela recursal. Limites impostos no art. 4.° da Lei n.° 
8.437/92. Impossibilidade de discussão na presente medida de 
contracautela.  
7. Agravo regimental improvido502. 

 

 Ao contrário do que se deu no precedente anteriormente citado – que, 

inclusive, foi invocado nas razões de decidir –, aqui se julgou impossível a 

harmonização entre os direitos colidentes, conforme se denota da seguinte 

passagem do voto majoritário: 

                                                           
502

 AgRg na Suspensão de Tutela Antecipada n. 118-6/RJ e AgRg na Suspensão de Tutela 
Antecipada n. 171-2/PR, Rel. Min. Ellen Gracie, in DJ de 12/12/07. Ficaram vencidos, em ambos os 
julgamentos, os Mins. Ricardo Lewandowski, Eros Grau e Marco Aurélio e, no segundo, o Min. 
Menezes Direito arguiu suspeição. 
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Todo esse passivo ambiental ingressa no território brasileiro sem que 
o país, assim como nenhuma outra nação do mundo, disponha de 
tecnologia ou método de destinação final ambientalmente segura, 
eficaz e econômica (fl. 16). Isso porque todos os processos 
tecnológicos disponíveis não promovem a decomposição desses 
resíduos, mas tão somente sua transformação ou eliminação 
mediante processo de incineração, este com graves impactos à 
saúde e ao meio ambiente, por lançar resíduos que liberam uma 
vasta gama de substâncias altamente tóxicas e mutagênicas. 

 

 À vista disso, optou-se pela prevalência da proteção ao meio ambiente e 

à saúde em detrimento da atividade econômica, que, no caso, acabou sofrendo uma 

intervenção definitiva.  

 

No caso em exame, ao deferir a medida, entendi estar objetivamente 
comprovada a grave lesão à ordem pública, considerada em termos 
de ordem administrativa, tendo em conta a proibição geral de 
importação de bens de consumo ou matéria-prima usada, bem como 
a ocorrência de grave lesão ao manifesto e inafastável interesse 
público decorrente da efetiva possibilidade, no caso, de danos 
irreparáveis ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à saúde. 
(...) 
Conclui-se, por essas razões, que a importação de carcaças de 
pneumáticos usados, além de representar o incremento 
desnecessário aos pneumáticos já disponíveis em território brasileiro, 
interfere gravemente nos programas desenvolvidos pelo Poder 
Público para a redução e o controle desses resíduos sólidos, o que 
ensejou a posterior inserção, pela Resolução CONAMA no 301/2003, 
do art. 12-A à Resolução CONAMA no 258/99. 
(...). 
Essa interferência acarreta grave risco ao meio ambiente equilibrado 
e à saúde pública, tendo em vista a não redução das quantidades de 
pneumáticos nacionais, com sua consequente acumulação em pilhas 
e descarte ilegal, via de regra, em aterros sanitários, mar, rios ou 
riachos, ou mesmo queimados a céu aberto, com graves impactos à 
saúde e ao meio ambiente. 
Ademais, por sua própria forma e estrutura características, os 
pneumáticos são reconhecidamente fontes de proliferação e 
disseminação de vetores que, dadas as condições ideais do clima 
tropical brasileiro, favorecem o desenvolvimento e a dispersão de 
muitas doenças graves, dentre as quais destaco a febre amarela, a 
malária e a dengue. 

 

 Posteriormente, a matéria voltou a julgamento pelo Plenário do Supremo 

em virtude da propositura, pelo Presidente da República, da ADPF n. 101/DF, em 

que se arguiu o fato de que inúmeras decisões judiciais proferidas em todo o país, 
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ao autorizarem a importação de pneus usados, estariam a afrontar o disposto nos 

arts. 196 e 225 da CF/88.  

 Após a discussão acerca do cabimento da medida em situações como as 

que tais, no mérito, a Corte, por maioria de votos, houve por bem julgar parcialmente 

procedente a ação, em acórdão recentemente publicado e de cuja ementa constou o 

seguinte: 

 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 
FUNDAMENTAL: ADEQUAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO 
DA SUBSIDIARIEDADE. ARTS. 170, 196 E 225 DA CONSTITUIÇÃO 
DA REPÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DE ATOS 
NORMATIVOS PROIBITIVOS DA IMPORTAÇÃO DE PNEUS 
USADOS. RECICLAGEM DE PNEUS USADOS: AUSÊNCIA DE 
ELIMINAÇÃO TOTAL DE SEUS EFEITOS NOCIVOS À SAÚDE E 
AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS 
CONSTITUCIONAIS DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE 
ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. COISA JULGADA COM 
CONTEÚDO EXECUTADO OU EXAURIDO: IMPOSSIBILIDADE DE 
ALTERAÇÃO. DECISÕES JUDICIAIS COM CONTEÚDO 
INDETERMINADO NO TEMPO: PROIBIÇÃO DE NOVOS EFEITOS  
A PARTIR DO JULGAMENTO. ARGUIÇÃO JULGADA 
PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
(...). 
4. Princípios constitucionais (art. 225) a) do desenvolvimento 
sustentável e b) da equidade e responsabilidade intergeracional. 
Meio ambiente ecologicamente equilibrado: preservação para a 
geração atual e para as gerações futuras. Desenvolvimento 
sustentável: crescimento econômico com garantia paralela e 
superiormente respeitada da saúde da população, cujos direitos 
devem ser observados em face das necessidades atuais e daquelas 
previsíveis e a serem prevenidas para garantia e respeito às 
gerações futuras. 
Atendimento ao princípio da precaução, acolhido 
constitucionalmente, harmonizado com os demais princípios da 
ordem social e econômica. 
5. Direito à saúde: o depósito de pneus ao ar livre, inexorável com a 
falta de utilização dos pneus inservíveis, fomentado pela importação 
é fator de disseminação de doenças tropicais. 
Legitimidade e razoabilidade da atuação estatal preventiva, prudente 
e precavida, na adoção de políticas públicas que evitem causas do 
aumento de doenças graves ou contagiosas. 
Direito à saúde: bem não patrimonial, cuja tutela se impõe de forma 
inibitória, preventiva, impedindo-se atos de importação de pneus 
usados, idêntico procedimento adotado pelos Estados desenvolvidos, 
que deles se livram. 
(...). 
8. Demonstração de que: a) os elementos que compõem os pneus, 
dando-lhe durabilidade, é responsável pela demora na sua 
decomposição quando descartado em aterros; b) a dificuldade de 
seu armazenamento impele a sua queima, o que libera substâncias 
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tóxicas e cancerígenas no ar; c) quando compactados inteiros, os 
pneus tendem a voltar à sua forma original e retornam à superfície, 
ocupando espaços que são escassos e de grande valia, em especial 
nas grandes cidades; d) pneus inservíveis e descartados a céu 
aberto são criadouros de insetos e outros transmissores de doenças; 
e) o alto índice calorífico dos pneus, interessante para as indústrias 
cimenteiras, quando  queimados a céu aberto se tornam focos de 
incêndio difíceis de extinguir, podendo durar dias, meses e até anos; 
f) o Brasil produz pneus usados em quantitativo suficiente para 
abastecer as fábricas de remoldagem de pneus, do que decorre não 
faltar matéria-prima a impedir a atividade econômica. 
Ponderação dos princípios constitucionais: demonstração de que a 
importação de pneus usados ou remoldados afronta os preceitos 
constitucionais de saúde e do meio ambiente ecologicamente 
equilibrado (arts. 170, inc. I e VI e seu parágrafo único, 196 e 225 da 
Constituição do Brasil)503. 

 

 A discussão que se travou na Corte, por ocasião desse célebre 

julgamento, foi das mais interessantes. O alentado voto da relatora, entre outros 

fundamentos (análise de toda a legislação regente da matéria, do histórico das 

controvérsias internacionais em que o Brasil esteve envolvido, tanto na União 

Europeia quanto no Mercosul, além das inúmeras questões envolvendo o produto 

cuja proibição se pretende), examinou a controvérsia à luz da colisão de direitos 

fundamentais, consoante se verifica do seguinte excerto: 

 

Na espécie em cause se põem, de um lado, a) a proteção dos 
direitos fundamentais relativos ao direito à saúde e ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, cujo descumprimento estaria a ocorrer 
por decisões judiciais conflitantes; e, de outro, b) o desenvolvimento 
econômico sustentável, no qual se abrigaria, na compreensão de 
alguns, a importação de pneus usados para o seu aproveitamento 
como matéria-prima, utilizado por várias empresas, que, por sua vez, 
geram empregos diretos e indiretos. 

  

 Após realizar a ponderação entre os direitos colidentes, a relatora fez 

prevalecer a proteção ambiental. É o que se denota a partir da seguinte passagem, 

que sintetiza este aspecto do voto condutor: 

 

                                                           
503

 ADPF n. 101/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, in DJ de 4/6/12. Comentando o aresto, Mariana Almeida 
Passos de Freitas assim se manifestou: “Trata-se de decisão bastante inovadora e complexa, pois 
leva a embate dois direitos constitucionalmente garantidos, quais sejam, o direito a um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado (art. 225) e direito econômico (art. 150). Os interesses econômicos com 
relação à importação de pneus usados são elevados e inexiste lei formal expressa proibindo referido 
ato. De qualquer forma, o STF reconheceu a hierarquia de resoluções do Conama e portarias do 
Decex, que proibiam a mencionada importação” (A judicialização da política em matéria 
socioambiental, p. 200). 
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O argumento dos Interessados de que haveria afronta ao princípio da 
livre concorrência e da livre iniciativa por igual não se sustenta, 
porque, ao se ponderarem todos os argumentos expostos, conclui-se 
que, se fosse possível atribuir peso ou valor jurídico a tais princípios 
relativamente ao da saúde e do meio ambiente ecologicamente 
equilibrado preponderaria a proteção desses, cuja cobertura, de 
resto, atinge não apenas a atual, mas também as futuras gerações. 

 

 Houve pedido de vista do Min. Eros Grau, que, embora tenha 

acompanhado a relatora, divergiu quanto ao argumento nuclear do voto por ela 

proferido. Seguindo o entendimento que já sustentara em sede doutrinária, salientou 

o autor do voto-vista: 

 

Acompanho o voto entendendo, contudo, ser outra a fundamentação 
da afirmação de inconstitucionalidade das interpretações judiciais 
que autorizaram a importação de pneus. Isso de um lado porque 
recuso a utilização da ponderação entre princípios para a decisão da 
questão de que se cuida nestes autos. De outro porque, tal como me 
parece, essa decisão há de ser definida desde a interpretação da 
totalidade constitucional, do todo que a Constituição é.  

 

 A seguir, ele reitera a crítica doutrinária que fez em relação ao tema, no 

sentido de que a discricionariedade judicial na interpretação/aplicação do direito 

acaba levando à incerteza jurídica, que é perigosa, pois permite o subjetivismo do 

juiz, baseado em suas concepções prévias, no quadro de sua ideologia.  E que, 

embora a certeza jurídica seja sempre relativa, já que não há uma única resposta 

correta, o que deve ocorrer é a vinculação do intérprete ao texto, excluindo-se a 

discricionariedade.  O inverso leva à imprevisibilidade, desaparecendo a 

racionalidade jurídica. 

 Apesar do alerta inicial, o voto em questão, contudo, não disse uma única 

palavra sobre as razões pelas quais julgava procedente a arguição, limitando-se à 

crítica ao voto da relatora, com base em lições doutrinárias do próprio ministro, já 

conhecidas da comunidade jurídica.  Portanto, embora interessantes as lições 

apresentadas, não se consegue apreender qual o fundamento pelo qual se teria 

acompanhado a conclusão a que chegou o plenário. 

 Também o Ministro Joaquim Barbosa apresentou voto escrito, 

acompanhando a relatora e aduzindo o seguinte: 

 

Não parece ser desproporcional ou não razoável a política ambiental 
e econômica que tenha por foco a destinação do produto inservível 
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produzido no território nacional. Se o refugo atinge mesmo cerca de 
30% do material importado, conforme argumentado, há fundada 
dúvida sobre os riscos que o acúmulo de detritos poderá causar. Ao 
que se afigura no quadro, um dos pontos importantes é saber se a 
medida adotada não irá causar distúrbios de concorrência, como se 
lê nas entrelinhas de algumas manifestações. 
Ainda assim, entendo que o risco de danos ao meio ambiente, 
aparentemente justificado, deve prevalecer sobre o interesse 
econômico, que pode ser compensado de outras formas.  

 

 Como se vê, também este voto foi no sentido da prevalência do direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado em detrimento do 

desenvolvimento econômico. 

 Também acompanharam a maioria o Min. Carlos Britto – que aduziu 

aspectos relativos à tutela constitucional do meio ambiente e ao princípio da 

precaução – e a Ministra Ellen Gracie – reproduzindo os votos que proferiu nos 

julgamentos dos agravos regimentais em suspensão de tutela antecipada acima 

referidos.  

 A divergência ficou por conta do Min. Marco Aurélio, que, invocando o 

princípio da legalidade e o disposto no caput do art. 170, asseverou: 

 

O que não posso, Presidente – colocando em segundo plano a livre 
concorrência, consagrada pela Constituição Federal, e o princípio da 
legalidade -, é dizer que responsável pela transgressão, pela 
deterioração do meio ambiente, é a importação dessas carcaças; 
carcaças que não são importadas para que cheguem simplesmente 
ao lixo como se o Brasil fosse um grande depósito dos países 
desenvolvidos. São importadas para se ter uma valia, que é a 
remodelagem e a colocação de produto concorrendo – repito – com 
as multinacionais no mercado a um preço mais acessível. 
Presidente, não posso desconhecer essas premissas, principalmente 
o princípio da legalidade, e arvorar-me aqui, em Congresso Nacional, 
editando a lei reclamada pela Carta da República para que realmente 
alguém seja tido como proibido de importar um certo produto 
destinado à utilidade, ao uso do povo brasileiro. 

  

 Quanto à questão ambiental, assinalou caber aos órgãos fiscalizadores a 

adoção das providências e que as próprias empresas privadas possuem programas 

para utilização dos pneus inservíveis. Segundo se pode concluir, o voto vencido, 

além de indicar a existência de lei proibitiva da importação de um determinado 

produto, deu prevalência ao direito fundamental à livre concorrência. 

 O último a votar foi o então Presidente da Corte, Min. Gilmar Mendes.  

Após a exortação inicial no sentido de que a discussão em tela “evidencia a 
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complexidade do sistema constitucional de proteção dos direitos fundamentais, que 

são, num só tempo, direitos subjetivos e elementos fundamentais da ordem 

constitucional objetiva”, salientou: 

 

É inequívoca, pois, a relevância constitucional da controvérsia 
submetida a esta Corte, quanto à ofensa aos artigos 196 e 225 da 
Constituição, que inevitavelmente, envolve também a consideração 
do artigo 170. Dessa forma, há implicação de preceitos fundamentais 
de enunciação expressa na Constituição, bem como uma 
repercussão jurídica evidente na sociedade quanto às distintas 
posições interpretativas adotadas em atos judiciais e atos normativos 
federais. 

 

 Ao final, conclui: 

 

O que se está aqui a afirmar hoje é a incompatibilidade da 
importação livre de pneus usados de qualquer espécie, em 
descompasso com os preceitos fundamentais consubstanciados no 
direito à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.  
A decisão desta Corte esclarece a necessária compatibilização 
daquela política econômica e comercial com as políticas ambientais e 
sanitárias que fundamentam a presente ADPF. 

  

 Como se viu, no caso em tela o STF, por maioria de votos, vencido o 

Ministro Marco Aurélio e, embora acompanhando a maioria, por fundamento 

divergente, o Min. Eros Grau, admitiu a existência de colisão de direitos 

fundamentais na espécie, tendo dado prevalência ao direito fundamental ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, proibindo-se, portanto, a importação de pneus 

usados no Brasil, nos limites do que foi pedido na ADPF. 

 Com se vê, é no caso concreto que se deve decidir qual dos direitos 

fundamentais deve prevalecer em caso de colisão.  Ora será um, ora será o outro.  

O que não se pode admitir, como se vem sustentando ao longo deste trabalho, é 

que um direito fundamental, por mais relevante que seja, prepondere perante o outro 

de maneira absoluta, pois isto não se coaduna com o fato de que inexiste hierarquia 

entre eles. 

 Assim, a proteção ao meio ambiente e o desenvolvimento econômico e 

social e a livre-iniciativa são direitos fundamentais que podem ceder passo no caso 

concreto, mediante a aplicação da máxima da proporcionalidade, caso impossível a 

concordância prática, sempre mediante argumentação própria e adequada. 
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4 Direito de propriedade 

 

A CF/88, em seu art. 5º, inciso XXII, garante o direito de propriedade, esta 

que deverá atender a sua função social (idem, inciso XXIII).  Também o art. 170 da 

mesma Carta, que cuida dos princípios gerais da atividade econômica, estabelece, 

entre eles, o da “propriedade privada” (inciso II) e o da “função social da 

propriedade” (inciso III). Mas é no Código Civil de 2002 que o princípio ganha 

conformação, quando, de maneira emblemática – especialmente considerando-se 

que se trata de disposição contida em estatuto privatista – o §1o do art. 1.228 

estabelece: 

 

O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as 
suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam 
preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a 
flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o 
patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e 
das águas. 

 

 Como se vê, segundo o que estatui a norma invocada, o direito de 

propriedade deve ser exercido, simultaneamente, em conformidade com as 

finalidades econômicas, sociais e ambientais504. Assiste razão àqueles que afirmam 

inexistir, no plano formal, colisão entre o meio ambiente e o direito de propriedade, já 

que aquele “é parte da mesma relação sociedade-indivíduos, que dá à propriedade 

todo o seu significado e amparo”505. Trata-se de exemplo prático da harmonização, 

por via legislativa, de direitos fundamentais que, como se verá, geralmente colidem. 

Antes, porém, de avançar para os casos de conflitos, convém deixar claro 

que a adoção do princípio da função socioambiental da propriedade, em sede 

constitucional e legal, diz com a necessidade de observância de limites que 

objetivam ditar o exercício do direito, visando ao bem comum.  Não significa, 

portanto, a socialização do direito de propriedade, como poderiam pensar alguns, 

                                                           
504

 Como bem consigna a doutrina norte-americana: “O fundamento comum [entre propriedade e meio 
ambiente] é o geralmente compartilhado interesse em usar os bens ambientais (ar, água, solo, 
paisagens, peixes etc.) sem ameaçar sua contínua disponibilidade. A fundamental preocupação deve 
ser a de equilibrar os direitos privados de uso com as demandas públicas de proteção. (...) 
Proprietários de terra são livres para usar suas propriedades como quiserem, exceto pelas limitações 
do tipo ‘nuisance’” (BOSSELMANN, Klaus. Property rights and sustainability: can they be reconciled?, 
p. 23 e 42). 
505

 BENJAMIN, Antonio Herman. Reflexões sobre a hipertrofia do direito de propriedade na tutela da 
Reserva Legal e das áreas de preservação permanente, p. 15. Também assim: FIGUEIREDO, 
Guilherme José Purvin de. A propriedade no Direito Ambiental brasileiro, p. 128.  



 

 

 

 

 

 

311 

mas uma transformação deste direito, que, assim como os demais 

constitucionalmente previstos, não é absoluto506. Não fosse assim e o STF não teria 

decidido que “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”507. 

Como já tivemos a oportunidade de assinalar, a adoção do princípio da 

função social da propriedade diz respeito à necessidade de observância, pelo titular, 

dos limites legais que ditam o seu direito, tendo em vista o bem comum.  Não é, 

porém, função do princípio em tela aniquilar por completo o direito de propriedade, 

mas conformá-lo às restrições legais, inclusive aquelas de natureza ambiental508. 

 Importa igualmente deixar claro, porque alguns parecem não se lembrar, 

que o direito de propriedade é também um direito fundamental509. Na prática, não 

raro ele colide com o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

E, como vem se sustentando ao longo deste trabalho, inexistem direitos 

fundamentais absolutos, sejam eles quais forem, de modo que, nos casos de 

colisão, é de se partir para tentar harmonizá-los e, não sendo isto possível, um deles 

                                                           
506

 Neste sentido, José Afonso da Silva afirma, com acerto, que o direito em questão “transforma a 
propriedade capitalista, sem socializá-la” (Curso de Direito Constitucional Positivo. p. 283). Na 
verdade, como bem sintetiza a doutrina, “a função social da propriedade representa o ponto de 
convergência de todas as gradativas evoluções pelas quais passou o conceito de propriedade. Para 
atender à sua função social, a propriedade deve andar junto com os interesses coletivos, sem, no 
entanto, se sobrepor a eles” (MATTOS, Liana Portilho. Nova ordem jurídico-urbanística, p. 37). Ainda: 
“Os interesses protegidos por direitos coletivos, especialmente os difusos (...) não excluem o regime 
do instituto da propriedade individual. Estabelecem restrições à propriedade, mas não a eliminam” 
(PIVA, Rui Carvalho. Bem ambiental, p. 120). “É razoável afirmar que o Princípio da Função Sócio- 
Ambiental da Propriedade não autoriza a qualquer dos Poderes constituídos a suprimir a instituição 
propriedade privada” (AGRELLI, Vanusa Murta. Declaração expropriatória e justa indenização como 
condicionantes para a criação de algumas categorias de unidades de conservação, p. 79). Daí já 
haver o STF decidido que “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” 
(Mandado de Segurança n. 24307/DF, Rel. Min. Celso de Mello, in DJU de 9/2/07). 
507

Mandado de Segurança n. 24307/DF, Rel. Min, Celso de Mello, in DJU de 9/2/07. 
508

 DANTAS, Marcelo Buzaglo. A influência do Direito Ambiental sobre alguns institutos clássicos do 
Direito Civil, p. 338.  
509

 “Grande parte da doutrina jusambientalista tem sustentado que o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado é um direito humano fundamental, concepção com a qual concordo. 
Merece ser relembrado, igualmente, que o direito de propriedade também é um direito humano 
fundamental, sendo reconhecido internacionalmente e pela Constituição Brasileira” (ANTUNES, Paulo 
de Bessa. Áreas protegidas e propriedade constitucional, p. 7). Ainda: “Ambos os Princípios citados 
consubstanciam valores fundamentais na Sociedade contemporânea. O Princípio de Proteção ao 
Direito de Propriedade refere-se ao um valor de ordem individual, originário da primeira geração de 
direitos, diretamente vinculado à esfera de liberdade do cidadão” (CAVEDON, Fernanda de Salles. 
Função social e ambiental da propriedade, p. 153). Também assim, em Portugal: “Em ambos os 
casos se trata de direitos fundamentais constitucionais de natureza económica, social e cultural, 
garantidos com o mesmo título e a mesma <<força>> pela Constituição da República de 1976” 
(CANOTILHO, J.J. Gomes. Protecção do ambiente e direito de propriedade, p. 91). 
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deverá superar o outro, mediante a aplicação da máxima da proporcionalidade. 

Advirta-se, contudo, que, a exemplo de outros direitos constitucionalmente previstos, 

a propriedade, de uns tempos para cá, tem sido vista por alguns como um direito 

que, quando em colisão com a proteção ambiental, sempre deveria ceder passo em 

prol deste510.  

Talvez a explicação para este fenômeno do aumento das exigências que 

passaram a ser impostas para se obter reparação financeira pelos prejuízos 

decorrentes dos casos de colisão entre o direito de propriedade e a proteção 

ambiental deva-se a um aspecto de ordem prática: a dificuldade do erário de 

suportar um número tão elevado de indenizações511.  

Neste contexto, merece ser trazido à colação o interessante trabalho de 

análise que J.J. Gomes Canotilho fez de processo que tramitou no Poder Judiciário 

de Portugal envolvendo um caso típico de colisão entre os dois direitos 

fundamentais ora em análise. 

Trata-se do caso conhecido como “Quinta do Taipal”, em que o Ministério 

Público da Comarca de Montemor-o-Velho moveu uma ação destinada a que fosse 

proibido o enxugo dos terrenos situados em área úmida, bem como outros atos que 

pudessem afetar a fauna ali existente e seu habitat natural.  

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, proibindo a 

atividade de enxugo dos terrenos, sob o fundamento da prevalência do direito ao 

ambiente em relação ao direito de propriedade. O Tribunal de Relação de Coimbra 

confirmou-a, valendo-se como um dos principais argumentos da prevalência do 

direito público sobre o privado. Interposto recurso para o Supremo Tribunal de 

Justiça, foi decretada a nulidade do acórdão e determinada a baixa dos autos para a 

apreciação de questões que não o foram. Mantido o entendimento anterior, novo 

recurso foi dirigido à Corte Suprema, que, desta vez, deu-lhe provimento para cassar 

                                                           
510

 De fato, já vai longe a concepção adotada em acórdão unânime da Primeira Turma do STJ, 
segundo o qual “o direito de instituir parques nacionais, estaduais ou municipais há de respeitar o 
direito de propriedade, assegurado na Constituição Federal. Da queda do muro de Berlim e do 
desmantelamento do império comunista russo sopram ventos liberais em todo o mundo. O Estado 
todo-poderoso e proprietário de todos os bens e que preserva apenas o interesse coletivo, em 
detrimento dos direitos e interesses individuais, perde a sobrevivência” (REsp. n. 32.222/PR, Rel. Min. 
Garcia Vieira, in DJ de 21/6/93).  
511

 Afinal, “se todos os titulares dos direitos dos bens jurídicos afetados pelas várias servidões 
administrativas de preservações ambientais, do patrimônio histórico, de preservação da Mata 
Atlântica e da Serra do Mar e outras, forem à justiça pedir indenização pelos prejuízos que sofrem, 
não haverá recursos no erário público suficientes para atender aos valores” (BAPTISTA, Joaquim de 
Almeida. Das servidões administrativas, p. 189). 
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o acórdão e a sentença, por entender que estes criavam uma restrição ao direito de 

propriedade sem a devida indenização.  

Em linhas gerais – uma vez que a tese será exposta com mais vagar 

adiante –, Canotilho sustenta que a hipótese encerra caso típico de colisão de 

direitos fundamentais e, embora possa dar a impressão de concordar com a decisão 

da Suprema Corte, não é o que se infere das conclusões do trabalho, em que ele 

defende a compatibilização do direito ao ambiente com o direito de propriedade, 

vedando-se a realização da atividade degradadora mediante o pagamento de 

indenização ao proprietário. 

A pequena parcela da doutrina brasileira que se dispôs a examinar a tese 

sustentada com brilho pelo grande constitucionalista português afirma que o 

entendimento não pode ser aplicado no Brasil, pois aqui, diferentemente do que se 

dá em Portugal, existe o princípio da função social da propriedade, que afastaria o 

dever indenizatório do Estado em situações como as que tais512.    

Com a devida vênia, não nos parece que seja assim, pouco importando 

se o regime constitucional português conta, ou não, com o princípio da função social 

da propriedade.  Este, como já mencionado, com base na lição de ninguém menos 

do que José Afonso da Silva, não significa a socialização da propriedade – como 

talvez até desejassem alguns.  Ao revés, como bem salienta Canotilho, “a defesa do 

ambiente é uma tarefa solidária e não solitária”513.  Logo, por mais que se pretenda 

atribuir à função social da propriedade a dimensão de que ela significaria que 

somente o proprietário tivesse de arcar com os ônus da preservação do meio 

ambiente, esta não é a melhor exegese constitucional.  Lembre-se, a propósito, que 

o caput do art. 225 da CF/88 estabelece que o dever de proteção é do Poder Público 

e da coletividade, ou seja, não é de apenas um, mas de todos. 

Não se pode afirmar o que Canotilho diria se o caso da Quinta do Taipal 

tivesse sido julgado por um Tribunal brasileiro, já que o autor, até onde se sabe, 

jamais aventou esta hipótese.  De todo modo, tudo leva a crer que as conclusões 

não teriam sido diferentes, ainda que o caso estivesse sob a égide do princípio da 

função social da propriedade. 

                                                           
512

 Neste sentido, com apoio em Antonio Herman Benjamin, v. FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin 
de. A propriedade no Direito Ambiental brasileiro, p. 114-5.  
513

Protecção do ambiente e direito de propriedade, p. 105. 
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Com efeito, ao se examinar, de maneira detalhada e não superficial, os 

argumentos deduzidos pelo autor, verifica-se que, embora o princípio em questão 

não esteja explicitado na Carta portuguesa, ele foi sistematicamente levado em 

conta na análise dos julgados.  É o que se denota nitidamente a partir das inúmeras 

referências no texto ao que o autor denomina de “vinculação ecológico-social da 

propriedade” e similares514.  E, para que não pairem dúvidas de que o tema foi, sim, 

considerado no exame da jurisprudência, Canotilho faz menção expressa à “função 

ecológica do direito de propriedade” e mesmo à “função social da propriedade”515.  

Outro argumento utilizado pela doutrina para criticar as ideias do 

constitucionalista português é o seguinte:  

 

Todavia, ainda que, por amor à argumentação analisássemos a 
hipótese com base no direito brasileiro, seria arriscado aceitar que a 
cessação de uma lesão ambiental continuada ensejaria direito a 
indenização. A adotar esse entendimento, estaríamos implicitamente 
admitindo a existência de um “direito adquirido de poluir”, que só 
poderia ser desconstituído mediante indenização pelo Poder 
Público516. 

 

Com todo o respeito, não é disso que se trata.  A questão que se discutiu 

no caso da Quinta do Taipal, como outros similares que chegaram aos Tribunais 

brasileiros, não se refere a eventual direito do proprietário de praticar atos contrários 

à lei.  Aliás, como se irá demonstrar no tópico específico, a frase ora invocada (“não 

há direito adquirido de poluir”), carregada de profunda retórica e pouquíssimo 

conteúdo, não significa nada além do óbvio, ou seja, que ninguém possui direito à 

ilegalidade.   

Ora, nos paradigmas comentados por Canotilho não se consegue 

identificar normas legais específicas que transformem a atividade atacada na actio 

em ilegal. Tanto é que a decisão do Supremo Tribunal de Justiça foi no sentido da 

impossibilidade de o Poder Judiciário criar uma reserva ecológica sem o devido 

                                                           
514

 Como, p. ex., “vinculação social da propriedade por motivos ecológicos”, “vinculação à situação 
ambiental da propriedade”, ou ainda, simplesmente, “vinculação social da propriedade” (Protecção do 
ambiente e direito de propriedade, p. 95, 96, 98, 100). Aliás, é o que também se percebe a partir da 
declaração de voto de um dos magistrados que participaram do julgamento no Tribunal de Relação 
de Coimbra, nos seguintes termos: “A defesa do direito ao ambiente, verdadeiro e próprio direito 
constitucional fundamental a que se aplica o regime específico dos direitos (art. 17.

o
 da Constituição), 

justifica e até impõe uma restrição ao direito de propriedade privada, o qual não é garantido em 
termos absolutos (art. 62 da Constituição e art. 1305 do Código Civil)”. 
515

 Op. cit., p. 86-7. 
516

 FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. A propriedade no Direito Ambiental brasileiro, p. 115. 
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processo legal administrativo destinado a tanto.  Ou seja, entendeu a Corte que a 

vedação não tinha base legal para ocorrer, a não ser sob a ótica da criação de um 

espaço protegido. O que faz presumir, portanto, que não havia ilegalidade frontal na 

conduta dos réus-recorrentes.  De todo modo, ainda que assim não fosse, a decisão 

superior entendeu impossível a imposição de um ônus como aquele estabelecido 

pelas instâncias inferiores (proibição de exercer a atividade atacada na demanda), 

sem a devida indenização dos proprietários, já que esta não é tarefa do Poder 

Judiciário.   

Assim, mesmo no Brasil, como se verá, é possível reconhecer o direito à 

indenização em decorrência da necessidade de se paralisar uma determinada 

atividade legítima, como ocorre quando um ato de criação de uma UC atinge 

diretamente uma propriedade.  Ou seja, a discussão – ao menos na Suprema Corte 

portuguesa – foi sobre se seria possível ao Judiciário impedir a continuidade das 

atividades, “criando”, por assim dizer, uma reserva ecológica, sem a devida 

compensação financeira.  O Tribunal entendeu que não e, por conseguinte, julgou 

improcedente o pedido.  

Quanto aos comentários feitos por Canotilho, pode-se até discordar, mas 

não pelo fundamento de que estaria ele a defender o direito de se praticarem atos 

ilegais e contrários ao meio ambiente.  Isto não ocorreu. A crítica a Canotilho, 

qualquer o ângulo sob o qual se examine, é flagrantemente injusta.  O que o autor 

procurou com suas pertinentes observações é claramente apontado por ele próprio 

no texto, ou seja, a “procura de concordância prática”517 ou, como já referimos no 

capítulo anterior, a tentativa de harmonização entre os direitos colidentes. Com 

efeito, as conclusões de Canotilho não são radicais, mas ponderadas.  Não pretende 

ele que o direito ao ambiente seja desrespeitado. Mas tampouco sustenta a abolição 

pura e simples da propriedade privada.   

De fato, ao analisar o papel desempenhado pelo Ministério Público, no 

caso, o autor afirma que o mesmo “interpretou bem o papel que lhe cabe num 

<<Estado de direito democrático-ambiental>>”518. Entretanto, menciona ter dúvidas 

                                                           
517

Protecção do ambiente e direito de propriedade, p. 89. 
518

 Op. cit., p. 81. E, mais adiante, vai além: “Dada a irreversibilidade de muitas das lesões ecológico-
ambientais, justifica-se plenamente a institucionalização de remédios jurisdicionais preventivos-
inibitórios (da competência dos tribunais judiciais ou dos tribunais administrativos em sede de 
contencioso de plena jurisdição) destinados a prevenir lesões futuras aos ecossistemas e a inibir ou 
impedir ações perturbadoras do ambiente. Neste contexto, a acção cautelar promovida pelo Ministério 
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“quanto à justiça material de uma solução que visa – e bem! – defender habitats 

naturais e habitats de espécie, mas à custa de alguns – os proprietários dos terrenos 

onde se situam esses habitats”519.  

O que o autor sustenta, contudo, é o que nos parece o mais correto – e 

que, aliás, estamos tentando demonstrar ao longo deste trabalho –, isto é, que o 

direito ao meio ambiente equilibrado não é superior a qualquer outro direito 

fundamental (no caso, à propriedade), mas sim que, em caso de colisão, sendo 

impossível a concordância prática, deverá se proceder ao sopesamento (balancing 

test), devendo um deles ceder no caso concreto520.  

Não há como, sob uma perspectiva isenta e não ideológica, discordar da 

tese defendida pelo Professor da Universidade de Coimbra.  Logo, não pensamos 

correto afirmar que, ao examinar os julgados em questão, Canotilho criticaria o 

entendimento de que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado teria 

maior peso do que o direito de propriedade521.  O que ele postulou, reitere-se, é que 

não há um direito que abstrata e previamente prevaleça sobre o outro522.   

Uma leitura atenta do texto não permite chegar à conclusão de que 

Canotilho defende que o direito de propriedade prevaleça sobre a proteção ao meio 

ambiente no caso da Quinta do Taipal.  Muito ao contrário, o que ele sustenta – a 

nosso ver, com absoluto acerto – é que a degradação ambiental deva cessar, 

indenizando-se, contudo, o proprietário do imóvel, que não pode suportar sozinho os 

ônus da preservação.  Trata-se de solução que prestigia, acima de tudo, a 

concordância prática entre os direitos colidentes. É o que se pode inferir do seguinte 

excerto: 

 

A nível jusambiental, as sentenças da Relação têm um efeito 
adequadamente ecológico. Se alguma divergência nos merecem 
estas decisões ela radica mais no déficite do balanceamento de 

                                                                                                                                                                                     

Público junto do Tribunal de Montemor e destinada a obter a proibição do enxugo de terras era mais 
do que justificada” (op. cit., p. 102). 
519

 Op. cit., p 88. 
520

 Op. cit., p. 90. Antes, ao se referir ao princípio da interpretação mais amiga do ambiente (ou da 
melhor protecção possível do ambiente, ou, ainda, do efeito útil ecológico), o autor já houver dito: 
“Este princípio que, como a ratio da maioria das normas jurídicas aplicáveis ao caso, é inatacável, 
não goza, em termos apriorísticos e abstractos, de uma prevalência absoluta” (op. cit., p. 83).  
521

 Neste sentido: CAVEDON, Fernanda de Salles. Função social e ambiental da propriedade, p. 171. 
522

 Talvez se a máxima tivesse sido invertida (“o direito de propriedade não prevalece, a priori, ao 
direito ao ambiente”) e o constitucionalista português não tivesse sofrido tantas críticas da doutrina 
pátria. 
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direitos, conducente ao sacrifício não indemnizável dos proprietários, 
do que na pré-compreensão ecologicamente amiga dos juízes523.  

 

Tanto Canotilho não defende que o direito ao meio ambiente ceda passo 

à propriedade que as soluções por ele apresentadas não consideram a possibilidade 

de manutenção das atividades degradadoras524.  Aliás, a outro raciocínio não 

conduz a conclusão do trabalho, que sugere a adoção das seguintes posturas: 

 

1.  Inibição do enxugo de terrenos para o cultivo do arroz uma vez 
verificada a especial sensibilidade ecológica dos terrenos em 
discussão sobretudo como espaços de biótopos juridicamente 
protegidos (acção inibitória); 
2.   Verificação da não adopção de medidas legislativas e 
administrativas necessárias para o cumprimento das normas 
constitucionais, internacionais e comunitárias referentes à criação de 
reservas de protecção especial; 
3.  Comunicação às entidades competentes do sentido de inibição: 
medida preventiva de protecção do ambiente, mas não decisão 
impositiva de vínculos ablatórios ou quase-ablatórios definitivos, no 
caso de se reconhecer que a inibição impõe encargos especiais não 
reconduzíveis a simples limitações da propriedade; 
4.  Reconhecimento de um direito à indemnização pelos sacrifícios 
resultantes da inibição, a calcular segundo a duração do encargo, a 
quantidade dos terrenos e os danos sofridos525.  

 

E arremata: 

 

O ad hoc balancing juridisprudencial acabaria, assim, por respeitar as 
competências constitucionais e legais quanto à criação e 
classificação de reservas, mas, ao mesmo tempo, operaria a 
concordância prática entre os direitos dos proprietários e as 
exigências de protecção ecológico-ambiental526. 

 

A solução é perfeita sob a ótica da teoria dos direitos fundamentais, ainda 

que desagrade os radicais defensores da existência de uma prevalência absoluta de 

um dos direitos colidentes, seja para permitir que a degradação prossiga, seja para 

afastar o direito à indenização do proprietário. Neste sentido, colhe-se de 

interessante passagem de julgado do TRF da 4a Região: 
                                                           
523

 Op. cit., p. 104. 
524

 Diz ele: “Em termos práticos, no caso vertente, o Estado teria de enfrentar uma de duas soluções: 
(1) expropriar, total ou parcialmente nos termos da lei das expropriações, a Quinta do taipal a fim de 
constituir uma reserva natural; (2) ou negociar com os proprietários um set-aside – retirada de uma 
parcela dos terrenos do uso agrícola do arroz – e assegurar-lhes uma adequada prestação 
pecuniária” (Proteçcão do ambiente e direito de propriedade, p. 105).  
525

 Op. cit., p. 108-9. 
526

 Op.cit., p. 109. 
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Ressalto que, nestas hipóteses, deve ser buscado sempre que 
possível um equilíbrio entre o progresso e a proteção do meio 
ambiente. Portanto, como todo direito, a propriedade e o livre 
exercício de atividade profissional são relativos no que tange à sua 
concretização. Devem, então, ser objeto de ponderação e 
restringidos ou inviabilizados, mas apenas quando efetivamente 
ameaçarem a integridade do meio ambiente527. 

 

Argumenta-se que o direito coletivo deve sempre prevalecer em 

detrimento do individual.  Esta máxima, que, como se apontou no capítulo anterior, é 

fortíssima no Direito Administrativo (“princípio da supremacia do interesse público 

sobre o privado”), é inteiramente inaplicável aos casos de colisão entre direitos 

fundamentais.  A se entender de modo diverso, o direito individual, não importa qual 

seja, sempre deveria ceder passo ao coletivo, o que contraria a fórmula destinada a 

solucionar os casos de colisão528. 

Emblemática, a respeito, é a conclusão a que chegou Daniel Raupp, em 

trabalho já referido: 

 

Há hipóteses em que ambos os direitos fundamentais colidem, ao se 
estabelecer, por exemplo, habitação em área de preservação 
permanente, onde a supressão de vegetação é proibida por lei, 
tratando-se, portanto, de área “não edificável”. Presume-se, na 
solução do conflito, que a proteção ao meio ambiente deva 
prevalecer, pois cuida de direito sensível e afeto a todos, enquanto a 
moradia diz respeito a pessoas determinadas e pode ser 
estabelecida em área “edificável”, sem prejuízo ao meio ambiente.  
Todavia, não há direito absoluto529. 

 

                                                           
527

 Agravo de Instrumento n. 5015108-49.2011.404.0000/PR, Rel. Des. Fed. Maria Lúcia Luz Leiria, in 
D.E. de 17/10/2011. 
528

 Basta se pensar no já citado exemplo da colisão entre a liberdade de informação e o direito à 
privacidade. Seguida a concepção apontada, a privacidade, por ser individual, sempre deveria ceder. 
No mesmo sentido: “A proteção do meio ambiente é tema que suscita inúmeras tensões entre os 
direitos da coletividade e os direitos individuais legitimamente constituídos. Há equívoco conceitual 
que contrapõe os direitos coletivos aos direitos individuais, dando prevalência aos primeiros sobre os 
últimos” (ANUNTES, Paulo de Bessa. Áreas protegidas e propriedade constitucional, p. 158). 
Também assim: CANOTILHO, J.J. Gomes. Protecção do ambiente e direito de propriedade, p. 90-1. 
Contra: FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. A propriedade no Direito Ambiental brasileiro, p. 
128. 
529

Moradia versus meio ambiente: colisão de direitos fundamentais, p. 571. Antes, o autor havia dito: 
“Conclui-se, portanto, que há casos em que o direito fundamental individual à moradia pode 
prevalecer sobre o direito fundamental difuso à proteção do meio ambiente, quando se tratar de 
garantia urgente do mínimo existencial, ou mesmo quando for irrisória a garantia do princípio contrário 
(proteção ao meio ambiente), seja porque o dano está consolidado, seja porque a área encontra-se 
definitivamente urbanizada” (op. cit., p. 559). 
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Segundo as premissas adotadas no presente trabalho, isto não é de se 

admitir, já que a decisão acerca de qual o direito deverá prevalecer deve ser tomada 

no caso concreto, mediante ponderação e sopesamento530.  O que ocorre nos casos 

de colisão entre o direito de propriedade e o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado é que, ante a taxatividade das normas regulatórias deste 

último, o primeiro normalmente acaba por ter de ceder passo. 

É o que se dá em relação aos espaços territoriais ambientalmente 

protegidos (CF/88, art. 225, §1º, III), de que tratamos no Capítulo I. Como visto na 

ocasião, cada uma das modalidades de áreas protegidas possui características 

próprias, todas elas com restrições ao exercício do direito de propriedade, cada qual 

baseada nas respectivas normas legais que as regem. Daí por que o proprietário de 

um imóvel composto por vegetação de preservação permanente, por exemplo, 

estará impedido de suprimi-la, sob pena de afronta ao disposto no arts. 3o, II, 4o ou 

6o e 7o da Lei n. 12.651/12.  O mesmo se diga do titular do domínio de um imóvel 

rural, que obrigatoriamente deverá observar as normas que regem a instituição e 

manutenção da reserva legal, nos termos do que estabelecem os arts. 3o, 12 e 17 da 

mesma lei.  Ou, ainda, do dono de um imóvel situado em Unidade de Conservação 

de Proteção Integral (Lei n. 9.985/00, art. 8º).  Finalmente, alguém cujo imóvel seja 

coberto por vegetação de Mata Atlântica primária ou secundária em estágio 

avançado de regeneração (Lei n. 11.428/06, arts. 20 e 21). Trata-se de aplicação 

pura e simples das regras ambientais em vigor. 

À vista disso, a questão que subsiste, em tais casos, refere-se à 

existência, ou não, de direito do proprietário a ser compensado pelos prejuízos que 

                                                           
530

 Assim, a Câmara Reservada de Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, 
já teve a ocasião de afirmar ser “inviável argumentar-se com o direito à propriedade para legitimar-se 
o atentado contra o meio ambiente. A propriedade já não é um direito absoluto, a todos oponível, mas 
tem de se curvar à sua função social que, em termos de ecologia, não pode sacrificar a sua função 
ambiental” (Apelação Cível n. 990.10.425311-0, Rel. Des. Renato Nalini, decisão de 2/6/11). Em outra 
ocasião, já se afirmou: “Hoje, o direito de propriedade é relativizado. Não é direito absoluto, a todos 
oponível. Sobre a propriedade recai uma hipoteca social em favor não apenas dos seres humanos já 
nascidos, mas até dos nascituros. Basta a leitura atenta dos dispositivos fundantes a que todos  estão 
subordinados. Mesmo a proteção da atividade econômica, ventilada pela agravante, se submete ao 
dever de proteção ambiental, conforme se extrai da inteligência do art. 170, VI, da CF/88” (Apelação 
Cível n. 0279669-41.8.26.0000, Rel. Des. Renato Nalini, julgado em 1º/12/11).  Do mesmo modo, o 
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado também não é absoluto, de maneira que, em 
outras situações, pode perfeitamente ceder passo à propriedade.  
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sofreu em virtude de tais normas e de outras que venham a afetar o seu direito 

constitucionalmente previsto531. 

Dois casos emblemáticos foram decididos pela Suprema Corte dos 

Estados Unidos em relação à matéria.  No primeiro e mais famoso deles (Lucas v. 

South Carolina Coastal Council), o Tribunal entendeu que a proibição dirigida ao 

proprietário de erigir qualquer tipo de construção em seu imóvel situado na beira da 

praia, configurava “total taking” [expropriação total], nos termos da Quinta Emenda 

da Constituição americana, sendo portanto devida indenização532. 

O segundo, mais recente e, por isso, ainda não tratado na maioria das 

obras de Direito Ambiental (Stop de Beach Renourishment, Inc. V. Florida 

Department of Environmental Protection), a Corte manteve decisão da Suprema 

Corte da Florida, que modificara o entendimento da Corte de Apelação Distrital, 

negando indenização aos proprietários de imóveis contíguos a uma área de praia 

erodida e cuja restauração foi realizada pelo Estado533.  

 No Brasil, o assunto foi historicamente tratado pela doutrina e pela 

jurisprudência sob a ótica da intervenção do Estado na propriedade, gênero de que 

são espécies as limitações administrativas, a servidão e a desapropriação indireta, 

obrigando-se o Poder Público a indenizar o proprietário atingido se as restrições 

impostas esvaziassem por completo o conteúdo econômico do direito de 

propriedade.  

 Ao tratar das chamadas limitações administrativas, Hely Lopes Meirelles 

esclarecia: 

 

                                                           
531

 Similarmente, no direito americano: “Outra restrição constitucional significativa na proteção 
ambiental relaciona-se à propriedade privada. Esforços para regular o uso da terra com vistas a 
proteger a biodiversidade ou outros valores ambientais podem ser considerados como ‘esvaziamento’ 
da propriedade privada. Em algumas circunstâncias, o governo talvez precise fornecer compensações 
se ele deseja proibir a utilização da terra danosa ao meio ambiente” (FARBER, Daniel. FREEMAN, 
Jody. CARLSON, Ann. Cases and materials on Environmental Law, p. 279). 
532

 Da decisão, relatada por Justice Scalia, extrai-se: “Nós achamos, em suma, que há boas razões 
para a nossa frequentemente expressada crença de que quando o dono de uma propriedade real foi 
chamado a sacrificar todos os usos economicamente benéficos em nome do bem comum, isto é, a 
deixar sua propriedade economicamente inútil, ele sofreu expropriação [taking]” (505 U.S. 1003, 112 
S.Ct. 2886, 120 L.Ed.2d 798). Sobre o tema, v. COPLAN, Karl. Takings clause and Environmental 
Law, especialmente, p. 251-2. FARBER, Daniel. FREEMAN, Jody. CARLSON, Ann. Cases and 
materials on Environmental Law, p. 344-352. Sobre o rumoroso caso, v.: ROSE, Carol M. The story of 
Lucas: Environmental land use between developers and the deep blue sea. 
533

 PERCIVAL, Robert H. SCHROEDER, Christopher H. Statuory and case supplement, p. 1.160-
1.167. 
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Limitação administrativa é toda imposição geral, gratuita, unilateral e 
de ordem pública, condicionadora do exercício de direitos ou de 
atividades particulares às exigências do bem-estar social.  
As limitações administrativas são preceitos de ordem pública. 
Derivam, comumente, do poder de política inerente e indissociável da 
Administração, e se exteriorizam em imposições unilaterais e 
imperativas, sob a tríplice modalidade positiva (fazer), negativa (não 
fazer) ou permissiva (deixar fazer).  
Em qualquer hipótese, porém, as limitações administrativas hão de 
corresponder às justas exigências do interesse público que as motiva 
sem produzir um total aniquilamento da propriedade ou das 
atividades reguladas. Essas limitações não são absolutas, nem 
arbitrárias. Encontram seus lindes nos direitos individuais 
assegurados pela Constituição e devem expressar-se em forma 
legal. Só são legítimas quando representam razoáveis medidas de 
condicionamento do uso da propriedade, em benefício do bem-estar 
social (Constituição da República, art. 170, III), e não impedem a 
utilização da coisa segundo sua destinação natural534.  

 

 Ademais, para que sejam legítimas, as limitações administrativas devem 

ser gerais e não direcionadas a situações específicas.  Para estas, o adequado é o 

estabelecimento de servidões administrativas ou desapropriação, com o 

consequente pagamento de indenização pelos prejuízos sofridos pelo proprietário. 

Não é o que se dá com as limitações administrativas:  

 

A limitação administrativa, por ser uma restrição geral e de interesse 
coletivo, não obriga o Poder Público a qualquer indenização; a 
servidão administrativa ou pública, como ônus especial a uma ou 
algumas propriedades, exige indenização dos prejuízos que a 
restrição acarretar aos particulares; a desapropriação, por retirar do 
particular a sua propriedade ou parte dela, impõe cabal indenização 

do que foi expropriado e dos consequentes prejuízos
535

. 

                                                           
534

Direito Administrativo brasileiro, p. 640. 
535

 Op. cit., p. 646. Servidões administrativas “decorrem sempre de um ato administrativo, que pode 
se originar de um decreto, de uma portaria, de uma lei, de uma portaria, de uma resolução, ou sob 
qualquer forma, que preencha o requisite do princípio da legalidade, que a estabeleça, a defina e 
diga-lhe da razão de ser ela (servidão administrativa) instituída” (BAPTISTA, Joaquim de Almeida. 
Das servidões administrativas, p. 31). Já a desapropriação é “instituto de direito público, que se 
consubstancia em procedimento pelo qual o Poder Público (União, Estados-membros, Territórios, 
Distrito Federal e Municípios), as autarquias ou as entidades delegadas autorizadas por lei ou 
contrato, ocorrendo caso de necessidade ou de utilidade pública, ou, ainda, de interesse social, 
retiram determinado bem de pessoa física ou jurídica, mediante justa indenização, que, em regra, 
será prévia e em dinheiro” (SALLES, José Carlos de Moraes. A desapropriação à luz da doutrina e da 
jurisprudência, p. 78). Segundo o mesmo autor, a desapropriação indireta, por sua vez, “é uma 
expropriação às avessas, sem observância do devido processo legal” que decorre do “simples fato de 
que o Poder Público, inexistindo acordo ou processo judicial adequado, se apossa do bem particular, 
sem consentimento de seu proprietário” (op. cit., p. 728). Para Hely Lopes Meirelles, “a 
desapropriação indireta não passa de esbulho da propriedade particular e, como tal, não encontra 
apoio na lei. É situação de fato que se vai generalizando em nossos dias, mas que a ela pode opor-se 
o proprietário até mesmo com os interditos possessórios. Consumado o apossamento dos bens e 
integrados no domínio público, tonam-se, daí por diante, insuscetíveis de reintegração ou 
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 Através de exemplo bastante pertinente, o autor deixava clara a diferença 

entre os institutos: 

 

Limitações administrativas são, p. ex., o recuo de alguns metros das 
construções em terrenos urbanos e a proibição de desmatamento 
de parte da área florestada em cada propriedade rural. Mas, se o 
impedimento de construção ou de desmatamento atingir a maior 
parte da propriedade ou a sua totalidade, deixará de ser limitação 
para ser interdição de uso da propriedade, e, neste caso, o Poder 
Público ficará obrigado a indenizar a restrição que aniquilou o direito 
dominial e suprimiu o valor econômico do bem536. 

 

 Contudo, ele adverte: 

 

Mas se o impedimento de construção ou de desmatamento atingir a 
maior parte da propriedade ou a sua totalidade, deixará de ser 
limitação para ser interdição de uso da propriedade, e, neste caso, o 
Poder Público ficará obrigado a indenizar a restrição que aniquilou o 
direito dominial e suprimiu o valor econômico do bem. (...). Se o 
Poder Público retira do bem particular seu valor econômico, há de 
indenizar o prejuízo causado ao proprietário. Essa regra, que deflui 
do princípio da solidariedade social, segundo o qual só é legítimo o 
ônus suportado por todos, em favor de todos, não tem exceção no 
Direito pátrio, nem nas legislações estrangeiras537. 

 

 Em outras palavras: se a limitação é geral e inerente ao exercício do 

direito de propriedade, não atingindo completamente este, não há que se falar em 

indenização.  Do contrário, se for específica ou se esvaziar por completo o conteúdo 

econômico daquele mesmo direito, será cabível a indenização. 

 Fixadas estas premissas, cabe examinar as consequências jurídicas da 

colisão entre a proteção ambiental e o direito de propriedade em cada uma das 

hipóteses envolvendo espaços territoriais ambientalmente protegidos538. 

                                                                                                                                                                                     

reivindicação, restando ao particular espoliado haver a indenização correspondente” (op. cit., p. 609-
10). 
536

Direito Administrativo brasileiro, p. 647. E, no âmbito do Direito Ambiental: “Mas, se a totalidade da 
Propriedade for recoberta por vegetação de preservação permanente, e estiver definitivamente 
vedada qualquer atividade, mesmo que alternativa, de uso econômico em toda a sua extensão, só 
neste caso poderá se admitir a possibilidade de ocorrência de desapropriação indireta” (CAVEDON, 
Fernanda de Salles. Função social e ambiental da propriedade, p. 119-20). 
537

Direito Administrativo brasileiro, p. 647.  
538

 Não sem antes demonstrar que há autores que, falando em tese, deixam clara sua opção pela não 
indenização (BENJAMIN, Antonio Herman V. Reflexões sobre a hipertrofia do direito de propriedade 
na tutela da reserva legal e das áreas de preservação permanente) e outros que sustentam 
justamente o contrário (PIVA, Rui Carvalho. Bem ambiental, p. 123).  
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 Em relação às áreas de preservação permanente, firmou-se consenso, na 

doutrina especializada, de que aquelas decorrentes do só efeito da lei (art. 2o do 

Código Florestal de 1965; art. 4o do Código de 2012) consistem em limitações 

administrativas e, como tal, não são indenizáveis.  Já as chamadas APPs por ato do 

Poder Público (art. 3o do Código anterior; art. 6o do atual), por consistirem em 

restrições concretamente impostas aos proprietários específicos, que vão além 

daquelas de ordem genérica, gera o direito de indenização539.   

 A jurisprudência tem seguido esta mesma linha, consoante se infere de 

emblemático aresto do STJ: 

 

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ESVAZIAMENTO DO 
CONTEÚDO ECONÔMICO DA PROPRIEDADE.LIMITAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS ESPECÍFICAS MAIS AMPLAS QUE AS DE 
CARÁTERGERAL. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DA 
PRIMEIRA SEÇÃO. DECISÃOMONOCRÁTICA FUNDAMENTADA 
EM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTALNÃO 
PROVIDO. 
1. Esta Corte Superior entende que é indevida qualquer indenização 
em favor dos proprietários dos terrenos em área de 
preservaçãopermanente, salvo se comprovada limitação 
administrativa mais extensa que as já existentes. 
2. In casu, o Tribunal a quo fixou expressamente que foram os 
decretos municipais os atos que realmente esvaziaram o 
conteúdoeconômico da propriedade. Portanto, comprovada limitação 
administrativa mais extensa que as já existentes, cabe a indenização 
em favor dos proprietários dos terrenos em área de 
preservaçãopermanente. 
(…)540. 

 

 Diferente é a situação envolvendo a reserva legal, que, ao contrário das 

APPs, em regra é passível de exploração, como bem adverte a doutrina541.  De fato, 
                                                           
539

 Neste sentido: MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental brasileiro, p. 835-6. BENJAMIN, 
Antonio Herman V. Reflexões sobre a hipertrofia do direito de propriedade na tutela da reserva legal e 
das áreas de preservação permanente, p. 26-8. CAVEDON, Fernanda de Salles. SIRVINSKAS, Luís 
Paulo. Manual de Direito Ambiental, p. 526-7. Função social e ambiental da propriedade, p. 117, 119-
21. Esta última assinala, com acerto:  “É preciso considerar, ainda, que não existe uma formula 
estável e definitiva para resolver o impasse gerado pelas limitações ambientais ao Direito de 
Propriedade, no que concerne à possibilidade de indenização. Será necessária a análise dos 
elementos configuradores do caso concreto, para que se proceda ao balanceamento dos interesses e 
bens em Conflito” (op. cit., p. 122).  
540

 AgRg no AG n. 1.220.762/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, in DJe de 20/9/10. Em sentido 
idêntico: REsp. n. 1.088.719/PE, de mesma relatoria, in DJe de 8/2/11. Também assim: “Inviável a 
indenização da cobertura florística, por situar-se o imóvel em área de preservação permanente 
(Parque Estadual da Serra do Mar)” (AgRg no Ag 1.308.927/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, in DJe de 
20/8/10). Ainda: “A mata nativa em área de preservação permanente, em regra, não é indenizável em 
sede de desapropriação, pois é inviável sua exploração direta” (REsp. n. 1.150414/SP, Rel. Min. 
Castro Meira, in DJe de 8/3/10).  
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conforme já constava do Código Florestal de 1965 (art. 16, §2o, com a redação dada 

pela MP n. 2.166-67), sempre se admitiu o manejo florestal sustentável da 

vegetação existente em área de reserva legal, desde que observados determinados 

parâmetros. Consoante já referido no capítulo I, a possibilidade foi repetida, com 

algumas modificações, no Código de 2012, que expressamente admite “a 

exploração econômica da Reserva Legal mediante manejo sustentável, previamente 

aprovado pelo órgão competente do Sisnama, de acordo com as modalidades 

previstas no art. 20” (art. 17, §2o, da Lei n. 12.651).  O art. 20, por sua vez, prevê 

que o manejo em tela deverá observar a adoção de “práticas de exploração seletiva 

nas modalidades de manejo sustentável sem propósito comercial para consumo na 

propriedade e manejo sustentável para exploração florestal com propósito 

comercial”.  

 Logo, tendo o proprietário realizado manejo sustentável da vegetação que 

integra a reserva legal de seu imóvel, devidamente autorizada pelo órgão ambiental 

competente, sobrevindo norma que restrinja por completo o conteúdo econômico do 

bem, é cabível a respectiva indenização. Neste sentido é a jurisprudência maciça do 

STJ, de que se extrai o seguinte precedente, oriundo da 2a Seção: 

 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. 
PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR. PROVA PERICIAL. 
AUSÊNCIA DE DISSÍDIO. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ART. 16, § 
2º, DO CÓDIGO FLORESTAL. INDENIZAÇÃO. VALOR MENOR. 
1. Hipótese em que o acórdão embargado não apreciou o argumento 
de nulidade da prova pericial, afastando a similitude com o 
paradigma, que determina realização de novo laudo por vícios no 
original. 
2. Embora haja divergência entre o acórdão recorrido – que admite a 
indenização da área de Reserva Legal prevista no art. 16, § 2º, do 
Código Florestal, ainda que em valor menor que o das áreas de 
exploração irrestrita, desde que haja Plano de Manejo – e o 
paradigma – que afasta a possibilidade de indenização –, aplica-se o 
disposto na Súmula 168/STJ, pois a Primeira Seção pacificou o 
entendimento no sentido da decisão embargada. 
3. Embargos de Divergência não conhecidos542. 

 
                                                                                                                                                                                     
541

 FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. A propriedade no Direito Ambiental brasileiro, p. 233. 
ANTUNES, Paulo de Bessa. Áreas protegidas e propriedade constitucional, p. 163. 
542

 EREsp. n. 139.096/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, in DJe de 5/10/09. Em outro precedente, 
afirmou-se, de maneira ainda mais precisa: “A indenização da cobertura florística depende da efetiva 
comprovação de que o proprietário esteja, no momento da edição do ato constritor, explorando 
econômica e licitamente os recursos vegetais, nos termos e limites de autorização expedida de 
maneira regular pelo órgão ambiental competente” (REsp. n. 878.939/MT, Rel. Min. Herman 
Benjamin, in DJe de 9/6/09). 
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 De fato, a orientação da Corte se firmou pela indenizabilidade em tais 

casos, desde que existente o plano de manejo a que hoje se referem os arts. 17 e 

20 da Lei n. 12.651/12. 

 Já no que tange à vegetação integrante do bioma Mata Atlântica, sobre a 

qual versou inicialmente o Decreto n. 750/93, houve significativa mudança de 

orientação jurisprudencial. Em um primeiro momento, os Tribunais, inclusive o STJ, 

entendiam existir verdadeira expropriação e, como tal, indenizável.  Por conseguinte, 

o prazo prescricional era estabelecido em 20 anos543. Posteriormente, contudo, a 

jurisprudência se alterou, passando a entender que “o Decreto no 750/93 

estabeleceu limitação administrativa para proteger o bioma Mata Atlântica e não 

retirou do proprietário os poderes inerentes ao domínio, o que inviabiliza a 

pretendida indenização”544. Com efeito, a 2a Seção do STJ firmou o seguinte 

entendimento: 

 

ADMINISTRATIVO  –  LIMITAÇÃO  ADMINISTRATIVA  OU 
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - PROIBIÇÃO DO CORTE, DA 
EXPLORAÇÃO E DA SUPRESSÃO  DE  VEGETAÇÃO  PRIMÁRIA  
OU  NOS  ESTÁGIOS  AVANÇADO  E MÉDIO DE REGENERAÇÃO 
DA MATA ATLÂNTICA – DECRETO ESTADUAL 750/93 (sic). 
1. A jurisprudência do STJ é unânime, sem divergências, de que as 
limitações administrativas á propriedade geral obrigação de não fazer 
ao proprietário, podendo ensejar direito à indenização, o que não se 
confunde com a desapropriação. 
2. A desapropriação indireta exige, para a sua configuração, o 
desapossamento da propriedade, de forma direta pela perda da 
posse ou de forma indireta pelo esvaziamento econômico da 
propriedade. 
3. A proibição do corte, da exploração e da supressão de vegetação 
primária ou nos  estágios  avançado  e  médio  de  regeneração  da  
mata  atlântica  (Decreto  750/93)  não significa esvaziar-se o 
conteúdo econômico. 
4.  Discussão  quanto  aos  institutos  que  se  mostra  imprescindível  
quando  se discute o prazo prescricional.  
5. Na limitação administrativa a prescrição da pretensão indenizatória 
segue o  disposto  no  art.  1°  do  Dec.  20.910/32,  enquanto  a  
desapropriação  indireta  tem  o  prazo prescricional de vinte anos.. 

6. Embargos de divergência não providos
545

. 
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 Neste sentido: TRF 4a Região. Apelação Cível n. 2008.71.17.000352-0/RS, Rel. Des. Fed. 
Valdemar Capeletti, in D.E. de 5/5/09. STJ. REsp n. 665.791/SP, Rel. Min. Castro Meira, in DJ de 
20/3/06). 
544

 REsp. n. 752.232/PR, Rel. Min. Castro Meira, in DJe de 19/6/12.  
545

 EREsp. n. 901.319/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, in DJe de 3/8/09. No mesmo sentido: EREsp.  
922.786/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, in DJe de 15/9/09. Contra este entendimento: “Fato é que 
a sociedade brasileira, para se democratizar, necessita de mais proprietários e mais respeito pelos 
direitos de propriedade. Pois, todos se reconhecendo como proprietários iguais, tenderão a maior 
respeito mútuo. No entanto, a teoria das limitações administrativas, tal como tem sido esposada por 
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 Em suma, o entendimento que acabou se consolidando na jurisprudência  

do STJ é no sentido da não indenizabilidade da cobertura florística previamente 

sujeita às limitações administrativo-ambientais constantes da legislação em vigor: 

 

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. 
COBERTURA FLORÍSTICA. CÁLCULO EM SEPARADO. OMISSÃO. 
1. A indenização da cobertura florística depende da efetiva 
comprovação de que o proprietário esteja, no momento da edição do 
ato constritor, explorando econômica e licitamente os recursos 
vegetais, nos termos e limites de autorização expedida de maneira 
regular pelo órgão ambiental competente. Precedentes do STJ. 
2. Na análise do potencial econômico madeireiro, além das 
dificuldades de acesso e dos custos de transporte, devem-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 não averbadas ou sem Plano de Manejo aprovado 
pelo órgão 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 imunes 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. 
(…)546.  

 

 Por fim, em relação à criação de unidades de conservação que afetem o 

direito de propriedade particular, a jurisprudência sempre entendeu cabível a 

indenização, por configurar verdadeira desapropriação indireta – e não simples 

limitação administrativa547.  

                                                                                                                                                                                     

nossos tribunais e pela doutrina administrativa mais conservadora, é, em verdade, uma legitimação 
de invasão de interesses privados de particulares, muito mais para defender interesses secundários 
do Estado e não aos seus interesses primários, estes sim, da coletividade” (ANTUNES, Paulo de 
Bessa. Áreas protegidas e propriedade constitucional, p. 67). 
546

 REsp. n. 789.481/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, in DJe de 15/5/09. 
547

 “Esta egrégia Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual ‘as limitações 
estabelecidas pela administração, ao criar os parques de preservação ambiental, configuram-se em 
desapropriação indireta e, consequentemente devem ser indenizadas, na medida em que atinjam o 
uso e gozo da propriedade’ (REsp 408.172/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 24.5.2004)" (REsp n. 
752.813/SC, Rel. Min. Franciulli Netto, in DJ de 13/3/06). E mais: “Oportuno salientar que a ausência 
de demonstração na espécie de que os proprietários exploravam economicamente o bem não afasta 
o dever do Estado de indenizá-los, pois basta a desapropriação indireta do imóvel para gerar o direito 
à indenização” (REsp. n. 612.202/SP, Rel. Min. Franciulli Neto, in DJ de 27/6/05). Nem poderia ser 
diferente, já que o art. 42 da Lei do SNUC estabelece que “as populações tradicionais residentes em 
unidades de conservação nas quais sua permanência não seja permitida serão indenizadas ou 
compensadas pelas benfeitorias existentes e devidamente realocadas pelo Poder Público, em local e 
condições acordados entre as partes”. 
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 De todo modo, mais recentemente tem-se estabelecido condicionantes 

rígidas para que seja possível a indenização em tais hipóteses, exigindo o 

cumprimento de alguns requisitos para que tal ocorra.  Um deles é que a propriedade 

preexista às normas de criação da UC, com fundamento no princípio da boa-fé 

objetiva.  Neste sentido é o seguinte aresto do STJ:  

 

ADMINISTRATIVO. LIMITAÇÕES ADMINISTRATIVAS IMPOSTAS 
PELAS LEIS ESTADUAIS 898/1975 E 1.172/1976. SISTEMA 
CANTAREIRA. AQUISIÇÃO POSTERIOR À VIGÊNCIA DAS 
NORMAS. INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ 
OBJETIVA.  
1. Cinge-se a controvérsia à indenizabilidade de imóvel que sofreu 
limitações impostas pelas Leis paulistas 898/1975 e 1.172/1976, que 
versam sobre áreas de proteção relativas aos mananciais, cursos e 
reservatórios de águas - Sistema Cantareira.  
2. Quem adquire imóvel após a entrada em vigor de norma que 
disciplina o direito de propriedade, na perspectiva ambiental ou 
urbanística, não pode cobrar indenização, a pretexto de que ocorreu 
desapropriação indireta, visto que tal comportamento mostra-se 
incompatível com o princípio da boa-fé objetiva e presume-se, de 
forma absoluta, que o comprador conhecia as limitações incidentes 
sobre o bem, e o preço por ele pago incorporou os eventuais reflexos 
econômicos do gravame imposto.  
3. Recurso Especial provido548. 

 

 Esse entendimento encontra-se consagrado na Corte, que alterou posição 

anterior em sentido diametralmente oposto549.  Aliás, pode-se dizer que o marco da 

mudança de orientação do Tribunal foi o julgamento, pela 1a Seção, dos Embargos 

de Divergência n. 245.246/SP, em que, por maioria de votos, entendeu-se incabível 

a ação de desapropriação para fins de reparar prejuízo que “a parte, conquanto 

alegue, a toda evidência, não sofreu, visto ter adquirido imóvel que sabidamente 

deveria ser utilizado com respeito às restrições anteriormente impostas pela 

legislação estadual”550.  

                                                           
548

 REsp. n. 573.806/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, in DJe de 2/5/11. No mesmo sentido, dentre 
outros: REsp. n. 686.410/SP, Rel. Min. Herman Benjamin. REsp. n. 746.846/SP, Rel. Min. Luiz Fux, in 
DJ de 20/9/97. 
549

 Neste sentido: “NOVO ADQUIRENTE DA PROPRIEDADE. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO 
ANTERIOR PROPRIETÁRIO. (...). ‘O novo proprietário de imóvel rural sub-roga-se em todos os 
direitos do proprietário original, inclusive no direito à eventual indenização devida pelo Estado, pouco 
importando que a alienação do bem tenha se dado após ocorrência de desapossamento indireto pelo 
Poder Público (REsp 132.193/MG, REsp 149.528/SP, REsp 191.759/MG, REsp 142.696/MG).’ (REsp 
442.360/SP, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 24.3.2003)” (REsp. n. 1.017.892/SC, Rel. Min. 
Denise Arruda, in DJ de 10/9/08). Sobre o entendimento jurisprudencial anterior, que vigorou durante 
décadas, v. BAPTISTA, Joaquim de Almeida. Das servidões administrativas, p. 184-7). 
550

 Rel. Min. João Otávio de Noronha, in DJe de 12/3/07. Ficaram vencidos, na ocasião, os Ministros 
Eliana Calmon (Relatora originária), Franciulli Neto e Luiz Fux. 
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 Parece-nos que o novo entendimento conflita com aquele, igualmente 

consagrado na jurisprudência, segundo o qual o novo adquirente do imóvel 

responde por danos causados por seu antecessor. 

 Não nos parece seja aqui o palco para tratar mais detalhadamente do 

assunto, o que já fizemos em outros trabalhos551.  Contudo, é importante deixar 

registrado que as interpretações nos causam perplexidade, na medida em que o 

novo proprietário, de um lado, pode ser responsabilizado por danos causados ao 

meio ambiente por uma conduta a que não deu causa; mas, de outro, fica impedido 

de sub-rogar-se no direito à indenização a que teria direito o alienante.  Logo, 

adquire a coisa com os ônus, já que a obrigação é propter rem, mas não pode 

usufruir dos direitos daquela oriundos, o que, ao menos a nosso sentir, constitui um 

inquestionável paradoxo. 

 Aliás, por mais que reconheçamos que o assunto se encontra pacificado 

na jurisprudência, principalmente do STJ, isso não nos impede de discordar do 

entendimento adotado. Não nos parece legítimo que o adquirente que não haja 

praticado qualquer conduta que tenha contribuído, ainda que minimamente, para o 

dano ambiental tenha de responder pelos prejuízos causados por terceiros.  Ora, a 

responsabilidade civil ambiental é objetiva (CF/88, art. 225, § 3o; LPNMA, art. 14, 

§1o), o que significa que independe, para sua configuração, da existência de culpa. 

Não, porém, de uma conduta lesiva. 

 É evidente que este entendimento não se aplica para situações de 

obrigações legais, como é o caso da reserva legal, que, não instituída pelo antigo 

proprietário, sujeita o adquirente à obrigação de fazê-lo.  Em uma situação como 

esta, por óbvio, o novo proprietário está sujeito às normas do Código Florestal que 

regulam o tema. Não é o que ocorre, porém, em situações cuja conduta lesiva foi 

praticada no passado e o adquirente em nada contribuiu para o dano, circunstância 

em que, a nosso sentir, ele deveria ser excluído da responsabilização.  

 Na verdade, o que está por trás da adoção do entendimento que acabou 

sufragado pelo STJ é a maior facilidade de se exigir a reparação do dano do novo 

proprietário.  Isto é reconhecido por ninguém menos do que uma das mais ilustres 

                                                           
551

 Sobre o tema, com referência a diversos julgados da Corte, v. DANTAS, Marcelo Buzaglo. Ação 
civil pública e meio ambiente, p. 122-7 e A influência do Direito Ambiental sobre alguns institutos 
clássicos do Direito Civil, p. 341-5. 
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integrantes do Tribunal, a Min. Eliana Calmon, ao comentar os julgados relativos à 

matéria com objetividade e transparência: 

 

A lógica desta imputação faz-se pertinente porque a 
responsabilidade por danos ao meio ambiente, além de ser objetiva, 
é também solidária, solidariedade que abrange os que adquirem um 
bem onde foi perpetrada a degradação. 
Com a prática busca-se dar maior proteção ao meio ambiente, tendo 
em vista a extrema dificuldade na identificação do autor da conduta 
danosa552. 

 

 Apesar disso, continua-se a entender ser devida a indenização pela 

criação de UCs que afetem diretamente o conteúdo econômico do direito de 

propriedade, esvaziando-o por completo553.   

 Permanece atual, portanto, o teor do que restou decidido no leading case 

na matéria, proferido pelo STF e de cuja ementa se extrai: 

 

A norma inscrita no art. 225, § 4o, da Constituição deve ser 
interpretada de modo harmonioso com o sistema jurídico consagrado 
pelo ordenamento fundamental, notadamente com a cláusula que, 
proclamada pelo art. 5.o, XXII, da Carta Política, garante e assegura 
o direito de propriedade em todas as suas projeções, inclusive 
aquela concernente à compensação financeira devida pelo Poder 
Público ao proprietário atingido por atos imputáveis à atividade 
estatal554. 

                                                           
552

Dano ambiental, p. 344. Mais adiante, adverte que “se for possível identificar o real causador do 
desastre ambiental, é este quem deve ser necessariamente responsabilizado a reparar o dano, ainda 
que solidariamente com o proprietário atual do imóvel” (op. cit., p. 345).  
553

 “Entretanto, quando a propriedade é integralmente destinada à proteção ambiental e, para tanto, 
de domínio público, ela deverá ser desapropriada de forma justa visando não causar prejuízos ao seu 
dono” (WIEDMANN, Sonia Maria Pereira. O direito de propriedade e as unidades de conservação, p. 
484). Também assim: “Muitas vezes, o estabelecimento de uma Unidade de Conservação cria 
incompatibilidade entre o regime de exploração econômica ao qual estava submetida a área e o novo 
regime jurídico administrativo instituído em função da sua criação. Em meu ponto de vista, as 
atividades que estivessem sendo realizadas legitimamente no local devem ser indenizadas 
amplamente, inclusive no que diz respeito a perdas, danos e lucros cessantes” (ANTUNES, Paulo de 
Bessa. Áreas protegidas e propriedade constitucional, p. 72). A seguir, o autor critica decisão do STJ, 
em que a Corte deixou assentado que  “a formalização de Unidade de Conservação invalida licenças 
anteriormente concedidas, o que caracteriza retroatividade mínima, pois faz cessar efeitos futuros de 
ato jurídico (rectius: licença ambiental) já plenamente aperfeiçoado”. Trata-se do acórdão proferido 
nos autos do REsp n. 1.122.909/SC, Relator Ministro Humberto Martins (DJe de 7/12/09), em que se 
entendeu que a mera criação da UC já invalidava as licenças anteriormente concedidas para a 
realização de atividades na área, em situações como as que tais.  Saliente-se que o tema relativo à 
compensação financeira sequer foi ventilado no aresto, de modo que nos parece seja mais adequado 
discuti-lo no tópico correspondente ao direito adquirido. 
554

 RE n. 134.297-8-SP, Rel. Min. Celso de Mello, in RT 723/146.  Ao tratar do tema, Consuelo 
Yatsuda Moromizato Yoshida assinala que o precedente em tela “perfilha orientação minoritária na 
doutrina ambientalista, a qual perde cada vez mais força nas Cortes Estaduais atualmente” (Ato 
jurídico perfeito, direito adquirido, coisa julgada e meio ambiente, p. 137). Contra, aplaudindo o 
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 Foi correto o entendimento do STJ no sentido de se indenizar o imóvel 

objeto de criação de uma UC, pelo valor de mercado, considerando-se, inclusive, o 

valor correspondente à cobertura vegetal, exceto a de preservação permanente, nos 

termos da fundamentação já expendida: 

 

ADMINISTRATIVO - INTERVENÇÃO DO ESTADO NA 
PROPRIEDADE PRIVADA - DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE 
SOCIAL PARA CRIAÇÃO DE RESERVA EXTRATIVISTA - 
POSSIBILIDADE DE DESAPROPRIAÇÃO DO VALOR DA 
COBERTURA FLORESTAL EM SEPARADO DA TERRA NUA - 
JUROS COMPENSATÓRIOS DEVIDOS EM FACE DA SIMPLES 
PERDA DA POSSE. 
1. A jurisprudência firmou-se no sentido de que a indenização deve 
refletir o valor de mercado do imóvel expropriado, sendo 
desimportante que a avaliação da terra nua e da cobertura florestal 
seja efetuada em conjunto ou separadamente, devendo-se excluir a 
área de preservação permanente, tendo em vista que esta não é 
passível de exploração econômica. 
(…)555.  

 

 Contudo, para que seja devida a indenização decorrente da criação de 

uma UC, a mesma Corte tem exigido a demonstração de que o ato que a instituiu 

tenha ampliado as restrições preexistentes. Segundo este entendimento, portanto, 

no caso de um imóvel atingido pela criação de um parque já todo composto por 

áreas de preservação permanente e vegetação de Mata Atlântica primária ou 

secundária em estágios avançado e médio de regeneração, não há o que indenizar.  

É o que se deu no caso seguinte: 

 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO 
CPC. PARQUE ESTADUAL SERRA DO MAR. LIMITAÇÃO 
ADMINISTRATIVA. POSSÍVEL ESVAZIAMENTO ECONÔMICO DA 
PROPRIEDADE COM O DECRETO N. 10.251/77. AÇÃO DE 
DIREITO PESSOAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 
1. Revela-se indevida a indenização em favor dos proprietários dos 
terrenos atingidos pelo Decreto n. 10.251/77, do Estado de São 
Paulo, que criou o Parque Estadual da Serra do Mar – salvo 
comprovação pelo proprietário, mediante o ajuizamento de ação 
própria contra o Estado de São Paulo, que o mencionado decreto 
acarretou limitação administrativa mais extensa do que aquelas já 

                                                                                                                                                                                     

conteúdo do aresto: ANTUNES, Paulo de Bessa. Áreas protegidas e propriedade constitucional, p. 
164). 
555

 AgRg no REsp. n. 872.879/AC, Rel. Min. Humberto Martins, in DJe de 28/5/12. Também assim: 
REsp. n. 1.016840/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, in DJe de 25/11/11.  
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existentes à época da sua edição. 
2. Qualquer pretensão de indenização em razão de limitações 
administrativas impostas pelo Decreto n. 10.251/77 estaria fulminada 
pela prescrição quinquenal, já que a ação foi interposta apenas no 
ano de 1995. 
Agravo regimental improvido556. 

 

 Por todo o exposto, pode-se concluir que, de acordo com a jurisprudência 

que se firmou acerca da matéria, são absolutamente distintas as soluções para os 

casos de colisão entre o direito de propriedade e o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, sempre a depender do tipo de espaço territorial 

ambientalmente protegido.   

 Assim, tratando-se de área de preservação permanente, só serão 

indenizáveis as hipóteses envolvendo restrições específicas sobre determinadas 

propriedades (por exemplo, nas hipóteses do art. 6o do novo Código Florestal e de 

decretos estaduais e municipais criando determinadas áreas).  Não haverá qualquer 

tipo de compensação, contudo, nos casos envolvendo limitações administrativas 

genéricas e abstratas, que integram a própria função socioambiental da propriedade 

(como se dá nas hipóteses do art. 4o da Lei n. 12.651). 

 Em relação à reserva legal, o entendimento é de que o direito à 

indenização depende da existência de plano de manejo florestal sustentável 

aprovado pelo órgão competente do SISNAMA (art. 17 da Lei n. 12.651/12).  Caso 

não haja, inexiste direito de compensação em decorrência da cobertura florestal. 

 No que toca à vegetação de Mata Atlântica, pacificou-se o entendimento 

de que as restrições impostas pelo Decreto n. 750/93 e, mais recentemente, pela Lei 

n. 11.428/06, configuram casos de mera limitação administrativa e não 

desapropriação indireta ou servidão, de modo que não incide qualquer direito 

indenizatório em tais hipóteses.  

 Por fim, quanto à criação de unidades e conservação, há direito de 

indenização, excluído do cálculo o valor correspondente à vegetação de 

preservação permanente e a de Mata Atlântica primária e secundária em estágios 

médio e avançado de regeneração, insuscetíveis de utilização pelo proprietário e 

que, como tal, não possuem valor econômico.  

 

 

                                                           
556

AgRg no REsp 1250992/SP, Rel. Min. Humberto Martins, in DJe de 23/4/12.  
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5 Direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada 

 

 Estabelece o art. 5º, XXXVI, da CF/88 que “a lei não prejudicará o direito 

adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.  Em sentido idêntico é o disposto 

no art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (denominação que, 

por força da Lei n. 12.376/10, veio a substituir a anterior – Lei de Introdução ao 

Código Civil – LICC), que chega a conceituar os respectivos institutos em seus 

parágrafos, a saber: 

 

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato 
jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.  
§ 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei 
vigente ao tempo em que se efetuou.  
§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou 
alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do 
exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida 
inalterável, a arbítrio de outrem.  
§ 3º Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de 
que já não caiba recurso. 

 

 As garantias constitucionais em apreço sempre gozaram de grande 

prestígio, até porque se trata de cláusulas pétreas da Constituição (art. 60, §4º). Além 

disso, contribuem sobremaneira para a segurança jurídica557. Contudo, isto não as 

torna absolutas, podendo, a exemplo dos demais direitos fundamentais, em caso de 

colisão, ceder passo em prol de outro princípio, no caso concreto e mediante 

argumentação. 

 

5.1 Direito adquirido e ato jurídico perfeito 

 

 No Brasil, um dos mais completos e precisos conceitos do instituto é de 

Rubens Limongi França, para quem direito adquirido “é a consequência de uma lei, 

por via direta ou por intermédio de fato idôneo; consequência que, tendo passado a 

                                                           
557

 Frederico Valdez Fernandes, com apoio em Canotilho, salienta que “as refrações mais importantes 
da segurança jurídica são verificadas nos atos normativos, pela vedação de normas retroativas que 
restrinjam direitos ou interesses nos atos jurisdicionais pela impossibilidade de alteração do caso 
julgado; e nos atos da administração, pela tendente e necessária estabilidade dos casos decididos e 
de situações concretizadas em atos administrativos constitutivos de direitos” (Limite à invalidação de 
atos administrativos, p. 282). 
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integrar o patrimônio material ou moral do sujeito não se fez valer antes da vigência 

da lei nova sobre o mesmo objeto”558.  Com efeito, é disso que se trata: uma garantia  

constitucional que, integrada ao patrimônio do titular, impede a supressão, ainda que 

lei posterior venha a disciplinar o tema de modo diverso e incompatível com a 

manutenção do direito. 

 Há profunda interação entre os conceitos de direito adquirido e ato 

jurídico perfeito.  A diferença está em que, enquanto este último se consumou à luz 

da lei vigente à época, aquele é uma garantia de que, havendo mudança legislativa, 

ainda que não exercido, prevalece no novo regime559. Portanto, não parece haver 

relevância prática na distinção, como aponta parcela da doutrina, uma vez que a 

proteção deste “já se encontra implícita naquela que se dá ao instituto que constitui 

o seu efeito”560.  

 Historicamente, o direito adquirido sempre foi tido como garantia 

intangível, insuscetível de ser suprimida, uma vez que, ao lado das demais que 

integram o inciso XXXV do art. 5o da Lei Maior, constitui-se em um dos fundamentos 

do Estado Democrático de Direito. 

 Pode-se dizer que o primeiro rumoroso caso envolvendo a relativização 

da garantia constitucional do direito adquirido foi aquele em torno da discussão 

acerca da constitucionalidade do novo regime jurídico da Previdência Social, que 

criava contribuição a ser paga aos servidores inativos e pensionistas.  Depois de 

                                                           
558

A irretroatividade das leis e o direito adquirido, p. 216. 
559

 “O ato jurídico perfeito é o já consumado, segundo a norma vigente, ao tempo em que se efetuou, 
produzindo seus efeitos jurídicos, uma vez que o direito gerado foi exercido. É o que já se tornou apto 
para produzir os seus efeitos. A segurança do ato jurídico perfeito é um modo de garantir o direito 
adquirido pela proteção que se concede ao seu elemento gerador, pois se a nova norma 
considerasse como inexistente, ou inadequado, ato já consumado sob o amparo da norma 
precedente, o direito adquirido dele decorrente desapareceria por falta de fundamento. Convém 
salientar que para gerar direito adquirido, o ato jurídico deverá não só ter acontecido em tempo hábil, 
ou seja, durante a vigência da lei que contempla aquele direito, mas também ser válido, isto é, 
conforme os preceitos legais que o regem” (DINIZ, Maria Helena. Lei de Introdução ao Código Civil 
interpretada, p. 182-3). Também assim: “O ato jurídico perfeito revela-se absolutamente consonante 
com a lei do tempo em que se efetuou. O conceito de direito adquirido, ao cuidar de uma relação 
jurídica concluída, cabalmente realizada, consiste no reconhecimento do direito conquistado por 
alguém, sob a égide da lei anterior, mas que pode ser exercido pelo seu titular, a qualquer tempo, sob 
o regime da nova lei, ainda que esta não o contemple” (BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. A 
segurança jurídica e as alterações no regime jurídico do servidor público, p. 201).  
560

 LIMONGI FRANÇA, Rubens. op. cit., p. 202. Em outras passagens o autor é ainda mais incisivo, 
chegando a mencionar a “inutilidade” e a “inoportunidade” da referência do tema na Constituição e de 
“inúteis” esta e a disciplina infraconstitucional (op, cit., p. 220 e 219, respectivamente).  Em sentido 
análogo: “Portanto, quando se fala em direito adquirido é porque decorre, na maior parte das vezes, 
de um ato jurídico perfeito, que é o que lhe dá embasamento em decorrência de ter sido realizado 
segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou” (FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. O ato 
jurídico perfeito e a segurança jurídica no controle de constitucionalidade, p. 226). 
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algumas decisões proferidas em outras demandas, a controvérsia acabou 

solucionada por ocasião do julgamento da ADI n. 3105, do STF, em que a Corte, por 

maioria de votos (vencidos Ellen Gracie, Carlos Britto e Celso de Mello), decidiu que 

a cobrança estava de acordo com a Constituição. Dentre os votos proferidos pelos 

integrantes do Supremo, na oportunidade, um dos que mais chama a atenção tendo 

em vista o objeto do presente trabalho é o do Ministro Joaquim Barbosa, que 

examinou o tema sob a ótica da colisão entre o direito adquirido e o princípio da 

solidariedade, fazendo prevalecer, no caso concreto, o último em detrimento do 

primeiro. É o que se depreende das seguintes passagens: 

 

Constato, por outro lado, que a tese sustentada na ação direta omite 
o fato de que o princípio dos direitos adquiridos, do mesmo modo 
que outros princípios constitucionais, admite ponderação ou 
confrontação com outros valores igualmente protegidos pela nossa 
Constituição. Numa palavra, estamos diante de princípios 
constitucionais relativos, que admitem ponderação com outros 
princípios, desse confronto podendo resultar o afastamento pontual 
de um deles.  
(...). 
Ora, digo eu, a Constituição de 1988 elegeu como um dos objetivos 
fundamentais da nossa República Federativa “construir uma 
sociedade livre, justa e solidária; erradicar a pobreza e a 
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais” (art. 
3º, I e III). Optou sem sombra de dúvidas por um Estado de bem-
estar social, calcado no princípio da solidariedade, que, aliás, como 
muito bem lembrado pelo ministro Sepúlveda Pertence na ADI 1.441, 
constitui a pedra de toque de todo o sistema de seguridade social. O 
art. 40 da Constituição, com a nova redação dada pela Emenda 
Constitucional 41/2003, é expresso nesse sentido. Ora, o princípio da 
solidariedade, que guarda total coerência com a matriz filosófica da 
nossa Constituição, quando confrontado com o suposto direito 
adquirido de não pagar contribuição previdenciária, necessariamente 
deve prevalecer. 

 

 Comentando o acórdão em questão, Alberto Barbosa Lima assinala, em 

relação ao posicionamento adotado, o seguinte: 

 

No voto mais radical pró-reforma (Min. Joaquim Barbosa) defendeu-
se até mesmo a desconsideração do caráter imutável das cláusulas 
pétreas ante a mudança da realidade fática que cerca a 
constitucional. O que, na prática, significaria dizer, segundo o 
ministro, que não são pétreas561.  

                                                           
561

Reformas da Previdência e contribuição dos servidores inativos e pensionistas, p. 331. Antes, o 
autor afirmara que “num primeiro momento o acórdão traz a alarmante impressão de que o STF teria 
corroborado proposta que supostamente caminha no sentido de suprimir ou restringir direitos, mesmo 
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 Assim, é possível afirmar que foi a partir desse julgamento, portanto, que 

se começou a dar um caráter não absoluto à garantia constitucional do direito 

adquirido.  Há, contudo, que se tecer algumas considerações a respeito.   

 Embora não concordemos com a conclusão a que chegou o Min. Joaquim 

Barbosa em seu voto – nem, por conseguinte, com o entendimento que acabou 

sufragado pelo STF na ocasião562 –, parece-nos que a técnica adotada por aquele 

integrante da Suprema Corte está absolutamente correta. Como afirmou Sua 

Excelência, o direito adquirido – assim como, de resto, quaisquer outros direitos 

constitucionalmente previstos – não é absoluto, podendo ceder passo diante de 

outro preceito de idêntica hierarquia, desde que, à luz da proporcionalidade e 

mediante argumentação própria, isto se revele mais consentâneo com a solução a 

ser dada ao caso concreto. Exatamente o que temos defendido ao longo de todo o 

presente trabalho. Todavia, isso não quer dizer, a contrario sensu, que o direito 

adquirido esteja abaixo de qualquer outro princípio como se fosse verdade absoluta, 

nos casos de colisão com o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

 Na verdade, tornou-se lugar-comum na doutrina e na jurisprudência a 

máxima de que “não há direito adquirido de poluir”563. Apesar do realce que se tem 

dado a opiniões e decisões que envolvem esta concepção, não nos parece haver 

qualquer controvérsia em relação ao tema.  Evidentemente, a prática ilegal, por 

anos, de uma determinada atividade, não significa o reconhecimento de um direito a 

                                                                                                                                                                                     

os fundamentais, com base nas necessidades econômicas” (op. cit., p. 322). Na verdade, é disso que 
se trata, ao menos em relação a alguns dos votos proferidos. Na ponderação entre os direitos 
colidentes, a Corte optou por afastar a incidência do direito adquirido no caso concreto. 
562

 Assim também, sobre a postura do Governo Federal: “No mínimo inaceitável a imposição de 
contribuição previdenciária a aposentados e pensionistas. Um padrão comportamental dessa ordem, 
com a devida vênia, mostra-se incondizente com os dias democráticos atuais. Ao Governo, através 
da Administração Pública, impõe-se uma atuação marcada pela previsibilidade. (...). Situações 
juridicamente consolidadas merecem a proteção pelo próprio texto constitucional” (BACELLAR 
FILHO, Romeu Felipe. A segurança jurídica e as alterações no regime jurídico do servidor público, p. 
206).  
563

 “Houve significativo avanço jurisprudencial na relativização de alguns conceitos dogmáticos – 
quais a tríplice blindagem fundante – direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Têm sido 
frequentes as decisões em que se reafirma a inexistência de direito adquirido de poluir, ato jurídico 
perfeito exercitável contra a natureza, coisa julgada à luz de uma outra ordem constitucional e hoje 
superável, pois adversa à proteção ambiental” (NALINI, José Renato. O juiz e a Constituição 
ecológica, p. 70). Com todo o respeito, entendemos que não se trata propriamente de avanço, mas 
sim de um provável conjunto de decisões que, analisando casos difíceis, optou pela prevalência do 
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado em detrimento de outros direitos fundamentais. 
O que não quer dizer que decisões em que tenha ocorrido o oposto representem qualquer tipo de 
retrocesso, na medida em que se levaram em conta as peculiaridades do caso concreto e a 
necessária fundamentação.  
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continuar a exercê-lo564.  Fosse assim e o meliante que há anos praticasse seus 

delitos poderia invocar a garantia do direito adquirido para não ser jamais preso, o 

que beira ao ridículo. 

 Logo, muito ao contrário do que querem fazer crer alguns, a máxima de 

que não há direito adquirido de poluir revela algo tão evidente que sequer precisaria 

ser objeto de tanto alarde.  Simplesmente, não há direito à ilegalidade565. Contudo, há 

 que se tomar alguns cuidados. É que a máxima em questão  tem derivado para uma 

outra (“não há direito adquirido em matéria ambiental”), a qual, conquanto similar, 

possui uma distinção de essencial que não se coaduna com a melhor exegese. . Esta  

derivação tem também se revelado consagrada na doutrina e na jurisprudência566. 

 Também esta tem sido uma tendência verificada no STJ.  Não nos parece, 

 entretanto, que a máxima esteja correta, a ponto de significar – como vem 

ocorrendo – um verdadeiro norte a ser seguido nas decisões judiciais a serem  

tomadas nos casos difíceis. Uma coisa é afirmar que não há direito adquirido à 

manutenção do exercício de uma ilegalidade. Nem poderia ser diferente, pois aí nem 

há que se falar em direito. Outra, completamente diferente, é afirmar que, em 

matéria ambiental, o direito adquirido jamais incide. Com esta assertiva não se pode, 

em absoluto, concordar. 

                                                           
564

 Neste sentido: “Inexiste direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente. O tempo é incapaz 
de curar ilegalidades ambientais de natureza permanente, pois parte dos sujeitos tutelados – as 
gerações futuras – carece de voz e de representantes que falem ou se omitam em seu nome. 
Décadas de uso ilícito da propriedade rural não dão salvo-conduto ao proprietário ou posseiro para a 
continuidade de atos proibidos ou tornam legais práticas vedadas pelo legislador, sobretudo no 
âmbito de direitos indisponíveis, que a todos aproveita, inclusive às gerações futuras, como é o caso 
da proteção do meio ambiente” (REsp 948.921/SP, Rel. Min. Heman Benjamin, in DJe de 11/11/09). 
Em sede doutrinária, o Ministro já havia invocado a tese, de modo contundente, utilizando-se das 
expressões “abominação” e “ojeriza” (Constitucionalização do ambiente e ecologização Constituição 
Brasileira, p. 144-5). No mesmo sentido: REsp 1.222.723/SC, Rel. Min. Mauro Campbell, in DJe 
17/11/11). 
565

No mesmo sentido do texto: “Observe-se que inexistência do ‘direito adquirido de poluir’ não 
decorre de nenhuma especificidade da poluição, mas simplesmente do fato de que não há direito 
adquirido a praticar ato ilícito” (ANTUNES, Paulo de Bessa. Áreas protegidas e propriedade 
constitucional, p. 158). 
566

 De fato, a jurisprudência da Câmara de Meio Ambiente do TJSP tem sido pródiga em decisões 
desse teor, consoante se infere, por exemplo, da seguinte passagem extraída de um julgado: “Esta 
Câmara tem reafirmado – com coragem inaudita - não existir ato jurídico perfeito ou direito adquirido 
contra o meio ambiente. Sobreleva ao interesse- embora legítimo - do proprietário, aquele que é o 
deuma comunidade difusa de titulares do meio ambiente.Direito que o constituinte teve a coragem de 
erigir àcondição de primeiro direito intergeracional da Constituição Brasileira” (Apelação Cível n. 
990.10.425311-0, Rel. Des. Renato Nalini. No mesmo sentido, de idêntica relatoria: Agravo de 
Instrumento n. 0279669-41.2011.8.26.0000, julgado em 1º/12/11). Ainda, nesta mesma toada: “Por 
exemplo, o conceito de ‘segurança jurídica’, decorrente da alegação de que o empreendimento 
encontra-se regularizado junto aos órgãos fiscalizadores, possui semântica porosa e, historicamente, 
tem servido para acobertar inúmeras injustiças” (TJSP. Apelação Cível n. 0279669-
41.2011.8.26.0000, Rel. Des. Renato Nalini, julgado em 01/12/2011). 
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 De fato, a máxima de que inexiste direito adquirido em matéria ambiental 

e suas congêneres, de bastante efeito e retórica singular, tem sido repetida em 

diversos foros, assumindo contornos de verdade absoluta e levando a uma 

concepção prévia de que, quando ocorrer a colisão entre estes dois direitos 

fundamentais, a proteção ambiental deverá prevalecer sempre, o que a alçaria a 

uma condição de absolutismo incompatível com as regras que norteiam a 

interpretação constitucional mais moderna. Não pretendemos dizer com isso que 

deve ser o direito adquirido a se sobrepor sempre, em casos de colisão. Se o 

fizéssemos, estaríamos incidindo no mesmo erro que criticamos.  

 O que sustentamos é que a máxima construída e repetida tantas vezes, 

que alguns chegam a considerar consagrada, parte de uma premissa equivocada (a 

de que haveria direitos fundamentais absolutos) e se constitui numa solução 

simplista e inconstitucional para resolver casos difíceis.  Simplista porque não 

considera as inúmeras nuances que as hipóteses de colisão normalmente encerram.  

Inconstitucional porque afasta a incidência de um direito fundamental de maneira 

geral e apriorística, o que não é dado a ninguém fazer.  

 Veja-se um exemplo bastante corriqueiro na prática no Brasil.  Uma 

comunidade tradicional habita uma determinada área que vem a ser objeto da 

criação de uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, em que, segundo as 

normas da Lei n. 9.985/00, é inadmissível a existência de moradias.  Considerando 

que não foi realizada desapropriação, mediante justa e prévia indenização (CF/88, 

art. 5o, XXIV) e que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal 

(idem, inciso LIV), a manutenção das atividades historicamente praticadas pelo 

proprietário numa área em que, a partir da criação do UC, em tese elas seriam 

proibidas, revela inescondível caso de colisão entre o direito adquirido e a proteção 

do meio ambiente.  Trata-se, efetivamente, de um caso difícil (hard case), que, com 

frequência, chega para solução do Poder Judiciário Brasileiro. A pergunta é: como o 

juiz deverá decidir? Deverá ele, considerando que a proteção do meio ambiente 

deve prevalecer, proibir qualquer atividade do proprietário, ainda que não tenha sido 

realizada a desapropriação e nada lhe tenha sido pago? Ou, tendo em vista a 

anterioridade da ocupação e que a norma que criou a unidade é-lhe posterior, 

prestigiar o direito adquirido à manutenção do status quo?  

 O exemplo acima revela quão equivocada é a máxima de que não há 

“direito adquirido em matéria ambiental”.  De fato, se fosse absoluta, jamais haveria 
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a possibilidade de se optar pela segunda alternativa. A proteção ao meio ambiente 

deveria prevalecer sempre.  Entretanto, não é assim que deve ser, segundo nos 

parece. De fato, tratando-se de colisão, deve-se buscar harmonizar os direitos em 

conflito e, não sendo possível, aplicando-se as regras que compõem a máxima da 

proporcionalidade, decidir, no caso concreto, qual daqueles deve ceder passo em 

prol do outro.  Não, porém, afastando-se de plano o direito adquirido, como se ele 

simplesmente não existisse ou não tivesse a dimensão que possui.  

Trazendo-se essa lição para o exemplo ora colacionado, percebe-se que 

a harmonização entre os direitos colidentes poderia consistir em se permitir a 

manutenção da atividade nos exatos moldes em que praticada antes da criação da 

UC, até que efetivada a desapropriação, com o pagamento da indenização justa e 

prévia a que alude o já referido art. 5o, XXIV, da Constituição. Caso o juiz, contudo, 

assim não entenda possível, ele pode adotar uma dentre as duas atitudes acima 

indicadas. De um lado, pode determinar que se mantenha o status quo até que 

ultimado o desapossamento, privilegiando a cláusula do direito adquirido e da 

proibição do perdimento de bens sem o devido processo legal567.  De outro, pode 

entender pela necessidade de proteção ambiental imediata, devendo portanto o 

proprietário cessar imediatamente qualquer atividade produtiva, mesmo que 

licenciada, ainda que não tenha sido indenizado568.  

Veja-se que, diante de uma mesma situação de fundo, a solução para a 

controvérsia pode variar, ora prestigiando-se o direito adquirido, ora a tutela 

ambiental, o que reforça a ideia de que não há direito fundamental absoluto. 

                                                           
567

 Neste sentido: “A criação de parque nacional deve ser precedida de desapropriação. Não é 
simples limitação administrativa a determinação de que o proprietário retire o gado do local, quando 
esta a sua única atividade econômica. Sem prévia indenização não é possível impedir a exploração 
da propriedade sob pena de se configurar confisco” (TRF4. Apelação Cível n. 2000.71.07.006640-
5/RS, Rel. Des. Federal Maria de Fátima Freitas Labarrèrre, in DJU de 2/7/03; no mesmo sentido, v. 
AMS n. 1999.04.01.005895-0/RS, Rel. Juíza Taís Schilling Ferraz, in DJU de 13/2/02). . 
568

 Assim: “A formalização de qualquer das modalidades de Unidade de Conservação invalida as 
licenças ambientais anteriormente concedidas. Além disso, é patente, in casu, que a extração 
pretendida é danosa ao ecossistema do Parque, o que impede a concessão de novas licenças” 
(REsp. n. 1.122.909/SC, Rel. Min. Humberto Martins, in DJe de 7/12/09). O aresto recebeu a crítica 
de ANTUNES, Paulo de Bessa, para quem “em tais casos, a paralisação da atividade deve ser 
indenizada, desde que estivesse sendo realizada regularmente” (Áreas protegidas e propriedade 
constitucional, p. 42). Conquanto concordemos com o autor na crítica ao precedente, não nos parece 
que a questão da indenizabilidade seja mais relevante, no caso, do que a possibilidade de 
manutenção das atividades licenciadas até que efetivada a desapropriação. No mesmo sentido do 
acórdão do STJ: “Eventuais pendências relativas à regularização fundiária de toda a área do Parque 
Nacional da Serra da Canastra, cuja dimensão, nos termos do Decreto nº 70.355, de 03 de abril de 
1972, é estimada em 200.000ha (duzentos mil hectares), não têm o condão de autorizar a exploração 
de atividades danosas ao meio ambiente dentro de suas limitações territoriais” (TRF1. Agravo de 
Instrumento n. 0019781-23.2012.4.01.0000/MG, Rel. Des. Fed. Souza Prudente, decisão de 11/4/12). 
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Outra situação não menos corriqueira diz com o destino a ser dado a uma 

obra ou atividade devidamente licenciada sob a égide de uma determinada 

legislação, posteriormente modificada.  Haveria direito adquirido a exercer a 

atividade?  Ou a nova legislação protetiva do meio ambiente deverá prevalecer? 

Antes de buscarmos responder ao questionamento acima, insta notar que 

o licenciamento ambiental difere substancialmente do urbanístico (alvará de 

construção, p.ex.), especialmente pelo fato de que o ato autorizativo, naquele, 

possui prazo de validade, ao contrário deste, que se exaure em si mesmo.  Assim, 

nos casos envolvendo direito de construir, remansosa jurisprudência do STF 

reconhecia o direito adquirido à conclusão das obras autorizadas pelo Poder Público 

e já iniciadas569.  

Em matéria ambiental, contudo, a licença possui prazo de vigência, de 

modo que, não exercido o direito no referido interregno, este desaparece, sendo 

necessário reiniciar a busca pela concessão de novo ato autorizativo. Neste 

momento, tendo havido alteração legislativa que contenha distinta disciplina, não há 

que se cogitar de direito adquirido, posto que as regras mudaram e, portanto, o 

licenciamento deve ser buscado mediante a adequação ao novo regime jurídico. A 

questão muda inteiramente de figura se o direito foi efetivamente exercido, mediante 

licenciamento adequado, e as regras mudaram posteriormente.  Neste caso, não há 

como fazer retroagir a nova lei, sob pena de flagrante ofensa ao direito adquirido570.  

                                                           
569

 “Licença de Construção. Revogação. Fere direito líquido e certo a revogação de licença de 
construção por motivo de conveniência, quando a obra já foi iniciada. Em tais casos, não se atinge 
apenas faculdade jurídica - o denominado direito de construir - que integra o conteúdo do direito de 
propriedade, mas se viola o direito de propriedade que o dono do solo adquiriu com relação ao que já 
foi construído, com base na autorização válida do Poder Público. Há, portanto, em tais hipóteses, 
inequívoco direito adquirido, nos termos da Súmula 473 (RTJ 79/1016). A contrario sensu, como 
decidiu mais recentemente o STJ, o mero protocolo contendo requerimento administrativo para a 
regularização de imóvel, não apreciado pelo Poder Público, não configura direito adquirido em face 
da alteração superveniente da legislação” (RMS n. 27461/SP, Rel. Min. Humberto Martins, in DJe de 
14/10/08).  
570

 Neste sentido: “A licença de construção e a licença ambiental foram devidamente concedidas, 
tendo o proprietário erigido a sua construção. Somente nesta última hipótese, que caracteriza a 
situação de ato jurídico perfeito, ou seja, de direito consumado na vigência da legislação anterior, é 
que não haverá dúvida quanto à inaplicabilidade das novas normas ambientais ampliativas da tutela 
às áreas especialmente protegidas” (YOSHIDA, Consuelo Yatsuda Moromizato. Ato jurídico perfeito, 
direito adquirido, coisa julgada e meio ambiente, p. 132). Contudo, como bem lembra a autora em 
outra passagem, segundo a concepção clássica do instituto, o fato de o titular ter preenchido as 
condições para exercer o direito na vigência da lei antiga já seria suficiente para garantir a incidência 
da garantia constitucional. Portanto, o direito adquirido foi efetivamente constituído na vigência da lei 
anterior, era passível de ser exercido antes da modificação legislativa, seu titular preenchia as 
condições para tanto, não o tendo exercido por sua vontade. Sendo assim, persiste a garantia com 
relação a possibilidade de exercê-lo ainda que posteriormente à vigência de lei nova, pois ele foi 
efetivamente constituído na vigência da lei anterior” (op. cit., p. 121). Sobre o tema, o Ministério 
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Como se vê, as situações são complexas e, por conseguinte, complexas 

são as soluções.  Logo, não se pode admitir a adoção de uma regra não escrita 

como a que ora se está a examinar, que direcionaria a atividade jurisdicional, em 

situações como as que tais, sempre em prol de um direito (meio ambiente) em 

detrimento do outro (direito adquirido), tornando aquele absoluto. 

Não há, pois, como partir de uma orientação apriorística de que o direito 

adquirido jamais prevalecerá em matéria ambiental.  Em diversos casos, isto 

ocorrerá, como demonstrado571.   

Todavia, como já se afirmou, vem ganhando corpo, na doutrina e na 

jurisprudência, a máxima de que, havendo colisão entre estes dois direitos 

fundamentais, o direito adquirido sempre deveria ceder passo. É difícil encontrar 

quem sustente o contrário572. Daí nos valermos – para fazer o contraponto 

necessário a uma tese que, como dito, leva à conclusão de que existiria um direito 

fundamental absoluto – da doutrina clássica quando enfrenta o análogo tema do 

direito adquirido em relação a normas de ordem pública. Conquanto se trate de 

questões diferentes, já que o meio ambiente ecologicamente equilibrado se insere 

no âmbito de proteção dos direitos metaindividuais – e não públicos ou privados –, 

pode-se perfeitamente usar da analogia no caso. 

Cuidando do tema, Elival da Silva Ramos é taxativo ao afirmar: 

 

Não é despiciendo, de toda sorte, deixar patenteado, primeiro, que, 
diante da norma de condicionamento do art. 6º, caput, primeira parte, 
da Lei de Introdução ao Código Civil, as leis de ordem pública em 
nada diferem das demais leis, porquanto todas, em princípio, 
projetam apenas efeitos imediatos e prospectivos, dependendo, para 
retroagir, do acolhimento de disposição expressa. 
Em segundo lugar, a eficácia imediata das leis de direito público e de 
direito privado de ordem pública se submete, tanto quanto a das 
demais leis, à cláusula constitucional limitadora do inciso XXXVI do 

                                                                                                                                                                                     

Público de Santa Catarina editou o Enunciado 04 (Hipóteses de Direito Adquirido), cujo teor é o 
seguinte: “Para as construções consolidadas em áreas urbanizadas, cujas obras respeitaram os 
distanciamentos das margens dos cursos d’água à época de suas construções (Código Florestal 
1965: 5m, Lei do Parcelamento do Solo de 1979: 15 m, alteração do Código Florestal em 1986: 30 
m), bem como a autorização administrativa exarada na época da construção, haverá de ser 
reconhecido o direito dos proprietários para permanecerem onde estão e a procederem às reformas e 
benfeitorias necessárias à manutenção do imóvel”.  
571

 Chame-se a atenção, aliás, para o fato de que os defensores da adoção do princípio da proibição 
do retrocesso em matéria ambiental utilizam como fundamento justamente a proteção ao direito 
adquirido e ao ato jurídico perfeito. Logo, estas cláusulas constitucionais não podem ser desprezadas 
em outros casos, servindo apenas quando interessam para justificar determinada tese. 
572

 Exceção feita a ANTUNES, Paulo de Bessa. Áreas protegidas e propriedade constitucional, p. 141 
e ss. 
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art. 5º da Constituição. Assim sendo, não podem as leis ditas de 
ordem pública fazer tabula rasa dos direitos incorporados ao 
patrimônio individual. 
Isso não quer dizer, no entanto, que a amplitude dos direitos 
adquiridos seja a mesma no direito público (e privado de ordem 
pública) e no direito privado dispositivo. 
Em relação aos efeitos pretéritos desses direitos adquiridos, 
consumados ou não, não há diferença alguma. Ou seja, o porte dos 
direitos adquiridos oponíveis à nova legislação, no tocante à projeção 
de efeitos retroativos nela explicitamente prescrita, é o mesmo, quer 
essa legislação mais recente seja de ordem pública, quer não573. 

 

Ou seja, segundo o autor, não importa se se trata de lei de ordem pública 

ou privada, pois o direito adquirido deverá sempre prevalecer.  Daí sua conclusão: 

 

A concepção que nega a existência de direitos adquiridos perante 
leis de ordem pública, quer se referindo apenas aos efeitos 
imediatos, quer à eficácia temporal dos atos legislativos, amplamente 
considerada, padece de dois vícios de origem gravíssimos: em 
primeiro lugar, trata-se de uma concepção autoritária, em que os 
interesses individuais, quando confrontados com o interesse público, 
são, pura e simplesmente, aniquilados; ademais, nela se confunde o 
sentido da patrimonialização característica da noção de direito 
adquirido, que, ao invés de, adequadamente, ser vista como uma 
vinculação próxima e intensa ao titular, é concebida em termos de 
acréscimo ao conjunto de bens e direitos de natureza econômica de 
titularidade individual574. 

 

Menos radical é a posição de Rubens Limongi França ao cuidar do 

mesmo tema, a saber: 

 

A nosso ver, diante do que se acaba de expor, e, sobretudo, à face 
dos elementos de ordem histórica, reveladores da índole do nosso 
Direito, em relação à matéria, parece não ser possível optar por 
qualquer orientação de caráter agudo. 
Com efeito, a conclusão a que se chega, sobretudo se se levam em 
conta os dados da nossa realidade sócio-jurídica, é a de que as três 
posições fundamentais a respeito da matéria – a da retroatividade da 
lei de Ordem Pública, a do seu efeito imediato e a do respeito ao 
Direito Adquirido – contêm elas todas, parcelas de uma verdade 
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A proteção aos direitos adquiridos no Direito Constitucional brasileiro, p. 200. 
574

 Op. cit., p. 204. Aplicando o mesmo entendimento ao Direito Ambiental, v. ANTUNES, Paulo de 
Bessa, que, com base em precedente do STF, ressalta: “A doutrina francesa entende possível a 
retroação da norma de direito público, orientação que, no entanto, não se sustenta no direito 
brasileiro, haja vista que a proteção aos direitos adquiridos, entre nós, é cláusula pétrea 
constitucional, repita-se, e, portanto, oponível às normas infraconstitucionais, sejam elas de ordem 
pública ou não” (Áreas protegidas e propriedade constitucional, p. 72). Em seguida, o autor invoca, 
em amparo à sua tese, o acórdão proferido no RE n. 188.366/SP, Rel. Min. Moreira Alves (op. cit., p. 
72). 
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complexa, as quais só reunidas poderão conter a chave da solução 
do problema.  
Advirta-se desde logo que não se trata de fazer concessão ao 
caminho fácil do ecletismo, senão de, efetivamente, procurar ver os 
aspectos diversos de um objeto multifário575. 

 

De fato, a complexidade do tema deixa claro ser impossível a adoção de 

uma máxima que pretenda regular todas as situações que podem surgir. Trazendo 

isto para a questão objeto do presente trabalho, é inevitável concluir, como visto 

acima, que tudo dependerá do caso concreto, mediante a aplicação da máxima da 

proporcionalidade. Não se pode, portanto, estabelecer que o direito adquirido 

sempre prevalecerá em matéria ambiental. Tampouco o contrário.  

Como bem expressa Limongi França, ainda ao tratar do assunto: “A dois 

perigos fundamentais – é certo – está constantemente sujeito: ao do desmando e do 

arbítrio, a pretexto de salvaguarda do interesse público; e ao do desarvoramento à 

face das dificuldades do assunto”576.  

À vista disto, razão assiste a Consuelo Yoshida quando, na conclusão de 

trabalho específico sobre o tema ora em apreço, anota: 

 

Não é o caso simplista de se admitir, apriorística e abstratamente, a 
proteção absoluta das garantias ao ato jurídico perfeito, direito 
adquirido e coisa julgada independentemente da esfera de 
aplicabilidade da legislação nova (direito privado, público ou difuso) e 
de ser norma de natureza constitucional (originária/derivada) ou não; 
nem tampouco de se admitir, apriorística e abstratamente, a 
supremacia absoluta dos interesses públicos e dos interesses difusos 
tutelados por superveniente legislação de ordem pública (direito 
administrativo e direito ambiental, respectivamente, e.g.), sem 
ressalvar os direitos subjetivos assegurados pelas garantias do ato 
jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada em face da 
legislação até então vigente. 
(...). 
Merecem apreço hodiernamente os critérios hermenêuticos 
integrativos, que prestigiam a aplicação dos princípios da 
proporcionalidade e da razoabilidade em face do caso concreto, para 
a implementação harmoniosa, tanto quanto possível, do universo 
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A irretroatividade das leis e o direito adquirido, p. 256-7.  
576

 Op. cit., p. 257. Também assim: “A questão, no entanto, deve ser solucionada de modo a que 
atuem minimamente quanto possível, como determinadas decisão adotada, os conceitos e os 
preconceitos do intérprete. Isso será alcançado na medida em que, especialmente quando se cuide 
de interpretação de princípios dispostos no nível constitucional – e tal o caso do interesse público e 
do direito adquirido -, o intérprete adequadamente os pondere em cada situação, apenas atribuindo 
peso mais elevado a um deles na medida em que a compatibilização entre ambos resulte 
inteiramente inviável” (GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do 
direito, p. 200-1). 
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diversificado de valores, princípios e direitos fundamentais 
assegurados pela Constituição brasileira577. 

 

 É exatamente o que, a nosso sentir, deve ser feito quando da ocorrência 

de colisão entre o direito adquirido e a proteção ao meio ambiente, do outro.  

Superada a tentativa de harmonização, parte-se para o sopesamento, utilizando-se 

da máxima da proporcionalidade e, ao final, decide-se em prol de um direito em 

detrimento do outro, mediante argumentação.  

 

5.2 Coisa julgada 

 

 A questão relativa à imutabilidade e à intangibilidade da coisa julgada tem 

dado margem a inúmeras discussões nos últimos anos, após o surgimento, em sede 

doutrinária, de uma corrente defendendo a possibilidade de “relativização” do 

instituto em determinadas hipóteses. 

 Escrevemos sobre o assunto há alguns anos, tendo nos posicionado de 

maneira absolutamente contrária à adoção da aludida teoria, sob pena de afronta à 

segurança jurídica, fundamento do Estado Democrático de Direito, no autorizado 

dizer de Nelson Nery Jr.578 

 É hora, porém, de revisitar o tema, à luz do objeto do presente trabalho, 

especificamente.  Reexaminando a matéria, temos que não haja qualquer razão para 

                                                           
577

Ato jurídico perfeito, direito adquirido, coisa julgada e meio ambiente, p. 147. 
578

 “O subprincípio da segurança jurídica, do qual a coisa julgada material é elemento de existência, é 
manifestação do princípio do estado democrático e dos direitos e garantias fundamentais, razão pela 
qual reclama o comprometimento do processualista com esses preceitos fundamentais. Sem 
democracia e sem estado democrático de direito o processo não pode garantir a proteção dos direitos 
humanos e dos direitos fundamentais. Desconsiderar a coisa julgada é eufemismo para esconder-se 
a instalação da ditadura, de esquerda ou de direita, que faria desaparecer a democracia que deve ser 
respeitada, buscada e praticada pelo processo” (Princípios do processo na Constituição Federal, p. 
64). Os trabalhos de nossa autoria a que nos referimos são: A polêmica teoria da chamada 
relativização da coisa julgada material e Relativizar ou não relativizar(a coisa julgada material)?: eis a 
questão, que tem merecido honrosas referências da jurisprudência catarinense (“Tal indignação me 
faz lembrar um importante argumento destacado pelo Prof. MARCELO BUZAGLO DANTAS sobre a 
polêmica tese que igualmente permanece irrespondível: - Aceita a relativização, quem poderá vedar o 
novo acesso ao Judiciário do vencido na segunda demanda, o qual não sem grande dificuldade 
entende que a sentença proferida neste processo é que é injusta, ilegal ou ofensiva à Constituição? E 
mais. Suponha-se que a ação cuja coisa julgada se queira desconstituir tenha tramitado inclusive 
pelos Tribunais Superiores, tendo sido decidida, em última instância, pelo Supremo Tribunal Federal, 
em sede de recurso extraordinário. Proposta a nova ação, teria o juiz de 1º grau competência para 
simplesmente anular o acórdão daquela Corte Superior-)” (decisões monocráticas proferidas nos AI n. 
ns. 2012.013483-4 e 2012.015284-9, ambos da lavra do Des. Rodolfo Tridapalli, datadas de 12/3/12 e 
9/7/12, respectivamente). Posteriormente, retornamos ao tema em nosso Ação civil pública e meio 
ambiente, p. 278-82. 
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alterar, na essência, as conclusões a que chegamos em nossos trabalhos anteriores. 

Continua a nos parecer que a garantia do Estado Democrático de Direito não deva 

conviver com a insegurança nas relações jurídicas submetidas ao Poder Judiciário 

através do devido processo legal e após observados os preceitos do contraditório e 

da ampla defesa.   

 Assim, mantemos nosso entendimento de que a observância à coisa 

julgada deva ser a regra, afastando-se conclusões que permitam a desconsideração 

da mesma em casos de alegada injustiça da decisão579. Aliás, conforme temos 

sustentado ao longo deste item, somos francamente contrários às tentativas de se 

minimizar a importância de garantias constitucionais como o direito adquirido e o ato 

jurídico perfeito. Não pode ser diferente com a res iudicata. 

 Contudo, também com vistas a guardar coerência com tudo aquilo que 

vimos expondo no presente trabalho, especialmente no capítulo anterior e neste 

mesmo, não admitimos a existência de qualquer direito fundamental absoluto, seja 

ele qual for.  Deste modo, se temos dito que o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado não pode ser considerado hierarquicamente superior a 

qualquer outro direito fundamental, não podemos sustentar o contrário em relação à 

coisa julgada. 

 Assim sendo, é de se reformular em parte o entendimento que 

sustentamos no passado, embora isto não signifique, em qualquer hipótese, que 

tenhamos passado a seguir a tese da teoria da relativização da coisa julgada de 

maneira irrestrita.  

 Não.  Como dito, continuamos a achar, com base na melhor doutrina 

processual, que a coisa julgada é um instituto que deve ser observado e respeitado, 

sob pena de afronta ao Estado Democrático de Direito.  Permanecemos firmes na 

ideia de que os fundamentos da corrente relativista, no sentido de que a injustiça da 

decisão ou mesmo sua inconstitucionalidade poderia embasar a desconsideração da 

coisa julgada além das hipóteses legalmente previstas, não merece acolhimento. 
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 “A coisa julgada, entre nós, foi erigida a garantia constitucionalmente afirmada e, como tal, trata-se 
de um verdadeiro direito fundamental que integra um dos núcleos irreformáveis da Constituição. Além 
de estar expressamente prevista no inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal – sendo certo 
que a expressão ‘lei’ ali contida deve ser interpretada como qualquer ato infraconstitucional emanado 
do Poder Público, tenha ele natureza legislativa, administrativa ou judicial, tem-se que a 
intangibilidade da coisa julgada concretiza o princípio da segurança jurídica, que, por sua vez, 
densifica o princípio do Estado de Direito e o princípio democrático” (CORDEIRO, Karine da Silva. A 
eficácia vinculante dos direitos fundamentais e a relativização da coisa julgada, p. 324-5). 
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 O único aspecto em que evoluímos em nosso pensamento é o de que, 

embora se constitua em cláusula pétrea da Constituição, a coisa julgada – como, de 

resto, qualquer outro direito fundamental – não é absoluta e pode ceder passo em 

caso de colisão. 

 Assim, trazendo esta premissa para o objeto desta tese e tendo em vista 

justamente o aprofundamento do tema a que aqui procedemos, passamos agora a 

considerar possível que, em algumas situações, possa de fato existir colisão entre a 

garantia constitucional da coisa julgada e o direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, a qual deverá ser solucionada pelo juiz no caso 

concreto, mediante argumentação580.   

 Com efeito, tendo examinado mais detalhadamente no que consiste a 

técnica de ponderação, como fizemos no capítulo anterior, e considerando, repita-se, 

a máxima que temos seguido ao longo deste trabalho, de que não há direito 

fundamental absoluto, parece-nos possível que, em determinado caso, a coisa 

julgada possa ceder em prol de outro princípio de igual hierarquia. Neste mesmo 

sentido pronuncia-se Karine da Silva Cordeiro: 

 

Ora, uma vez assentada a sua estatura de direito fundamental, tem-
se que a coisa julgada não é absoluta. Ao revés, assim como os 
demais direitos fundamentais consagrados na Constituição, ela é 
passível de ser restringida, designadamente para salvaguardar 
outros valores constitucionalmente protegidos, desde que 
respeitados os critérios e limites, examinados alhures, concernentes 
ao fenômeno da restrição. 
(...). 
Enfim, mesmo que se admita, como defende parte da doutrina, que o 
inciso XXXVI do art. 5o da Constituição Federal é dirigido apenas ao 
legislador, ainda assim o instituto da coisa julgada gozaria de 
prestígio constitucional, afigurando-se como direito fundamental, na 
medida em que decorre diretamente do princípio da segurança 
jurídica, corolário do Estado Democrático de Direito, além de estar 
relacionado ao direito de acesso do Poder Judiciário. Isso não 
implica o reconhecimento de caráter absoluto, mas, tão somente, 
que, uma vez situada a intangibilidade da coisa julgada no texto 
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 A propósito, o argumento já nos atraía anteriormente, consoante se infere da seguinte afirmação: 
“De outro lado, não há dúvidas que a tese do conflito entre direitos fundamentais é bastante 
convincente” (A polêmica teoria da chamada relativização da coisa julgada material, p. 704). E ainda: 
“A tese é bastante atrativa como, aliás, também o são as demais hipóteses ventiladas pela corrente 
pró-relativização, todas de forte apelo. Ainda mais quando se invoca, como argumento, a proteção ao 
meio ambiente, direito fundamental de terceira geração, que interessa a todos nós e mesmo àqueles 
que ainda sequer nasceram (CF/88, art. 225, caput)” (Ação civil pública e meio ambiente, p. 278-83). 
Contudo, a falta de aprofundamento quanto à aplicação da máxima da proporcionalidade levava-nos 
a concluir que a sua adoção poderia “levar a algumas distorções indesejáveis” (A polêmica teoria da 
chamada relativização da coisa julgada material, p. 704).  
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constitucional como direito fundamental cuja estrutura normativa é de 
princípio, a ponderação de bens e a proporcionalidade adquirem 
extrema importância para equacionar o problema de eventual colisão 
com outros princípios ou bens constitucionalmente protegidos581. 

 

 De fato, como bem reconhece Donaldo Armelin,  

 

não restam dúvidas de que a sacralização da coisa julgada material 
vai sendo paulatinamente erodida, aceitando-se a sua relativização 
sempre que o conflito de valores torna-se mais agudo em razão da 
intensidade da injustiça do caso concreto ou do grau de sua 
colidência com os princípios informativos e fundamentais do 
ordenamento jurídico582. 

 

 Não é outro o entendimento de Alexandre Freitas Câmara: 

 

Ocorre que a coisa julgada, como já dito, é garantia constitucional. E 
isto se diz, principalmente, por ser ela uma manifestação do direito 
fundamental à segurança jurídica, insculpido no caput do art. 5o da 
Lei Maior. Pode ocorrer, porém, de surgir um conflito entre a coisa 
julgada e outro princípio constitucional. Aqui se definirá se será ou 
não possível a relativização da coisa julgada.  
(...). 
Penso, porém, que os pesos de todas as garantias constitucionais 
são relativos e, por isso, parece-me perfeitamente admissível 
desconsiderar a coisa julgada quando outro princípio constitucional, 
em conflito com a segurança decorrente da res iudicata, se revelar 
mais importante em um caso concreto583. 

 

 De todo modo, deixe-se claro desde já, não se trata de se adotar uma 

concepção no sentido de que a coisa julgada sempre deverá ceder passo quando 

colidir com outro princípio.  Ao revés, o que se está sustentando é que, ante a 
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A eficácia vinculante dos direitos fundamentais e a relativização da coisa julgada, p. 327. 
582

Flexibilização da coisa julgada, p. 226. Concordamos com o autor quanto ao fato em si, embora 
nos pareça legítima a hipótese nos casos de colisão, não porém quando houver simples “injustiça da 
decisão”, que, a nosso sentir, não é razão para se desconsiderar a coisa julgada. 
583

Bens sujeitos à proteção do Direito Constitucional Processual, p. 286. Em outro trabalho, o autor já 
havia dito: “A coisa julgada é, pois, garantia constitucional. Isto, porém, não implica afirmar que a 
mesma seja absoluta. Nem mesmo as garantias constitucionais são imunes à relativização. E esta 
relativização, frise-se, pode ser inferida do sistema ou imposta até mesmo por norma 
infraconstitucional. Em primeiro lugar, infere-se do sistema jurídico vigente a possibilidade de 
relativização de garantias constitucionais como decorrência da aplicação do princípio da 
razoabilidade, o que é consagrado na Constituição através do seu art. 5

o
, LIV, que trata do devido 

processo legal. Assim é que diante de um conflito entre valores constitucionais, está o intérprete 
autorizado a afastar o menos relevante, o que fará através dos interesses em disputa” (Relativização 
da coisa julgada material, p. 144). No mesmo norte: “Serão ponderados, no caso concreto, os 
princípios constitucionais, prevalecendo uns ora outros, de modo a preservar a harmonia 
constitucional, visto que não existem direitos absolutos” (MACHADO, Daniel Carneiro. A coisa julgada 
inconstitucional, p. 91). 
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circunstância de que nenhum direito fundamental é absoluto, a colisão entre eles se 

resolve através da aplicação da máxima da proporcionalidade, em suas três 

subdimensões, sempre mediante argumentação.  

 Há quem entenda diferentemente.  É o caso de Luiz Guilherme Marinoni, 

que não vislumbra a mínima possibilidade de a hipótese ser resolvida pela aplicação 

da proporcionalidade. Para ele, a coisa julgada é condição para o discurso jurídico, 

sem aquela não há este e, por conseguinte, não há Estado Democrático de Direito, 

já que aquela é parte estruturante deste.  Diante disto, sustenta não haver 

“cabimento em ponderar um direito que deve ser protegido pela jurisdição e um 

atributo que objetiva garantir a própria decisão jurisdicional”584.  Ou seja, diante da 

norma do art. 5o, XXXVI, que já foi alvo de ponderação pelo legislador constituinte, 

inexiste a possibilidade de uma ponderação que leve em conta a coisa julgada. Por 

ser a base do Estado de Direito, ela estaria infensa à ponderação.  Daí sintetizar seu 

pensamento da seguinte maneira: 

 

Em resumo: a coisa julgada, por não fazer parte do conteúdo 
material do discurso jurídico, não pode ser objeto de balanceamento. 
Ela é regra formal do discurso jurídico ou regra imprescindível para a 
existência deste discurso ou do próprio processo. De modo que, em 
vez de mera regra infraconstitucional de caráter processual, a coisa 
julgada é elemento estruturante do Estado Democrático de Direito. 
Tem, assim, base constitucional, e, em uma interpretação do art. 5o, 
XXXVI, que considere o contexto, não pode deixar de ser vista como 
uma expressão de estabilidade e como uma garantia de segurança e 
de confiança. Portanto, mesmo que se considerasse a coisa julgada 
como elemento integrante do discurso, e assim passível de 
ponderação, essa ponderação já teria sido feita pelo legislador 
constituinte, que optou por ela diante do risco de eventuais 
injustiças585. 

  

 Contudo, em que pese a substanciosa defesa que o autor faz da 

relevância da garantia constitucional, que integra o próprio discurso jurídico, não nos 

parece que esta circunstância torne a coisa julgada infensa à ponderação.   

Consoante salientado no capítulo anterior, com base em Alexy, nem mesmo o 

princípio da dignidade da pessoa humana é absoluto, de modo que também a coisa 

julgada está sujeita ao sopesamento, podendo eventualmente ter de ceder passo, no 

caso concreto, para que outro direito fundamental seja realizado. 
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Coisa julgada inconstitucional, p. 186. 
585

 Op. cit., p. 190. 
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 Tampouco se pode concordar com Marinoni quando ele afirma que “a 

proporcionalidade em sentido estrito não só é um método complementar, mas 

também perigoso, por dar ao juiz um poder de difícil racionalização”586.  De fato, a 

serem seguidos os passos indicados pela doutrina e explicitados no capítulo 

anterior, diminuem-se sensivelmente os riscos a que o autor alude.  Ademais, não se 

pode esquecer que, por mais objetivo que seja o teste da proporcionalidade, pode-

se chegar a situações de impasse, em que é admitido o uso da discricionariedade 

judicial.  Em tais casos, o controle da decisão será feito mediante a análise da 

argumentação, de modo que, ainda assim, o receio do autor não se justifica, ao 

menos a nosso sentir.  Por fim, diga-se que os riscos de estar o juiz dotado de um 

poder de difícil racionalização não nos parece justificativa para simplesmente excluir 

a aplicação da máxima da proporcionalidade – e, menos ainda, aceitar a existência 

de colisão – visto que se trata do meio mais idôneo para a solução de casos difíceis. 

 Este também é o entendimento de Eduardo Talamini, para quem “o único 

modo constitucionalmente legítimo de solucioná-lo [o conflito entre princípios 

constitucionais] consiste na ponderação dos valores fundamentais envolvidos, no 

caso concreto”587.   

 Humberto Theodoro Jr. e Juliana Cordeiro de Faria discordam, com 

veemência, da tese em questão.  É que, no seu entender, não haveria colisão de 

princípios, dado que incidiria, à espécie, o princípio da supremacia da Constituição, 

de modo que a sentença que fosse contrária ao texto constitucional, ainda que 

coberta pela coisa julgada material, deveria ser desconsiderada.  Embora 

reconheçam que há direitos constitucionais que se encontram em uma mesma 

posição, não havendo prevalência, e que então poderá haver colisão, solucionável 
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Coisa julgada inconstitucional, p. 189-90. Parece adequada, aqui, a advertência de que “é possível 
inferir, portanto, que aqueles que considerem que a segurança jurídica (e, por conseguinte, a coisa 
julgada) seja uma garantia constitucional mais relevante do que qualquer outra será contrário à tese 
da relativização” (CÂMARA, Alexandre Freitas. Bens sujeitos à proteção do Direito Constitucional 
Processual, p. 286). O texto deste último autor é lapidar, exceção feita, contudo, à conclusão, em que 
dedica quase três páginas a criticar a célebre posição de Nelson Nery Jr. quanto ao paralelo traçado 
entre a corrente relativista e o nazismo. A crítica, com todo o respeito, além de deselegante, parece-
nos inoportuna e equivocada.  Deselegante por chamar a posição adotada de maniqueísta. 
Inoportuna porque foge por completo à linha adotada pelo autor durante todo o trabalho – com a qual, 
aliás, concordamos e que, na essência, muito se aproxima daquela defendida por Nelson Nery Jr.  
Equivocada porque, além de uma ode implícita aos regimes autoritários – embora o autor recuse-se a 
admiti-la – não logra demonstrar em que momento o autor do texto contra o qual se volta teria 
chamado de nazistas os adeptos da corrente relativista. E, quanto ao sugerido “exercício de 
futurologia”, diga-se que diversos outros autores defenderam igualmente que a abertura de um 
precedente poderia ser perigosíssimo à manutenção da coisa julgada. Não consta, porém, que 
tenham merecido a mesma adjetivação que Nelson Nery Jr. recebeu. 
587

Coisa julgada e sua revisão, p. 613. 
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caso a caso através da proporcionalidade, os autores se recusam a admitir que seja 

esta a hipótese, posto que “todos esses valores guardam uma limitação que é ditada 

pela Supremacia da Constituição, pois é dela que extraem sua força”588.  Deste 

modo, só se poderia dar valor à segurança jurídica, que decorre da coisa julgada, se 

esta estivesse em conformidade com a Constituição.  Assim, “a coisa julgada será 

intangível enquanto tal, a exemplo do direito adquirido e do ato jurídico perfeito, 

apenas quando conforme a Constituição”589.  Do contrário, será inconstitucional.  

Para estes autores, portanto, “dentro da ordem de valores constitucionais existem, 

naturalmente, aqueles que, em certas situações, hão de preferir a segurança jurídica 

e aquele a que todos os demais devem respeito: a supremacia da Constituição”590.  

Daí concluírem nos seguintes termos: 

 

Neste contexto, não podemos concordar com Eduardo Talamini para 
quem a relativização da coisa julgada inconstitucional dependerá da 
ponderação de valores constitucionais, isto é de balanceamento de 
valores, segundo o critério da proporcionalidade. O princípio da 
Supremacia da Constituição se sobrepõe a todos os demais, razão 
pela qual a qualquer tempo possível será retirar a validade de um ato 
a ela contrário, ainda que se trate de decisão judicial sob o manto da 
res iudicata591.  

 

 A tese, com todo o respeito, não nos seduz.  O que os autores sustentam, 

na verdade, embora sob outra roupagem, é de que o tema envolve, sim, colisão de 

direitos fundamentais previstos na Constituição.  De um lado, o valor, 

constitucionalmente previsto, que a sentença teria vulnerado e, de outro, a coisa 

julgada592.   O princípio da supremacia da Constituição, invocado pelos autores, nada  

mais é do que a maneira pela qual entendem deva a colisão ser resolvida.  De fato, 

segundo sustentam, se a sentença coberta pela autoridade da coisa julgada afronta 
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Reflexões sobre o princípio da intangibilidade da coisa julgada e sua relativização, p. 178-9. 
589

 Op. cit., p. 180. 
590

 Op. cit., p. 180. 
591

 Op. cit., p. 182. 
592

 É bem verdade, contudo, que os autores em questão sustentam que a coisa julgada não teria 
assento constitucional, sendo seu regime ditado pelo CPC (A coisa julgada inconstitucional e os 
instrumentos processuais para seu controle, p. 88-9), o que, se aceito, afastaria a ideia de colisão. 
Acerca da tese em si, dentre outros, v. NOJIRI, Sérgio, para quem “afirmar que o instituto da coisa 
julgada não goza de status de regra constitucional, pelo simples fato dele ter disciplina em lei 
ordinária é tão ingênuo quanto afirmar, por exemplo, que o mandado de segurança não é um remédio 
constitucional por ter seu procedimento previsto em lei infraconstitucional. O mero fato de um instituto 
jurídico, de natureza constitucional, ser regulamentado por lei infraconstitucional, como se sabe, não 
lhe retira sua estatura normativa superior” (Crítica à teoria da relativização da coisa julgada, p. 318-9). 



 

 

 

 

 

 

350 

outro valor constitucionalmente previsto, este deve prevalecer – e não a segurança 

jurídica que da res iudicata decorre. Ora, assim entender significa afirmar que a coisa 

julgada jamais prevalecerá se em colisão com outro direito fundamental protegido 

pela Constituição.  Para os autores, a “supremacia da Constituição” funciona 

somente de um lado, qual seja, o oposto ao da coisa julgada.  

 Com o devido respeito, a tese, embora pareça sólida por invocar um 

princípio basilar, não se sustenta.  Arriscamo-nos a dizer que ela vai tão longe que 

chega ao ponto de não apenas considerar que existem direitos fundamentais 

absolutos, mas que não importa qual seja o princípio em que se funda a alegação de 

que a sentença teria vulnerado a Constituição para que a coisa julgada ceda passo.  

Esse entendimento  caminha em sentido diametralmente oposto ao daqueles que 

defendem a supremacia da coisa julgada em qualquer caso de colisão.  Aqui, o que 

se sustenta é que a garantia constitucional em tela jamais prevalecerá quando em 

colisão com outro princípio. 

 Desnecessário dizer, por tudo o que vimos expondo ao longo deste 

trabalho, que a tese em questão não pode ser por nós aceita.  O que entendemos – 

repita-se ainda uma vez – é que, havendo colisão entre a coisa julgada e outro 

direito fundamental, sendo impossível a harmonização, a prevalência de um sobre o 

outro se dará no caso concreto, através do sopesamento, com a aplicação da 

máxima da proporcionalidade e mediante argumentação593. Se não se pode 

considerar que haja direito fundamental absoluto, menos ainda se pode admitir que 

uma garantia constitucional como a coisa julgada possa ser menosprezada da 

maneira como apregoam os autores. 

 Dito tudo isto, é hora de novamente voltarmos os olhos para as hipóteses 

aventadas pela doutrina em que possa haver colisão entre o direito fundamental 

ecologicamente equilibrado e a garantia da coisa julgada594, que estão a merecer 
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 Neste sentido foi o emblemático julgado do STF acerca da matéria (RE n. 363.889, Rel. Min. Dias 
Toffoli, in DJe de 16/11/11), especialmente o denso voto do Ministros Luiz Fux.  Como bem disse 
Guilherme Jales Sokal, “a resposta que a corte suprema conferiu ao tema foi positiva, permitindo o 
afastamento da coisa julgada material em prol do prestígio aos valores que lhe eram contrapostos” 
(Coisa julgada, paternidade e ponderação, p. 139). Também assim, v. a decisão monocrática do Min. 
Cézar Peluso, na qual restou assentado que o “direito fundamental à segurança jurídica não é, como 
todos os demais, absoluto, podendo ceder em caso de conflito concreto com outros direitos de igual 
importância teórica. Ora, somente em hipótese nítida de colisão entre direitos fundamentais é que se 
pode admitir, em tese, a chamada ‘relativização da coisa julgada’, mediante ponderação dos 
respectivos bens jurídicos, com vistas à solução do conflito” (AC no 2.182/DF, in DJe de 12/11/08). 
594

 Diferentemente do que se dá em relação aos demais tópicos deste capítulo, não se tem notícia de 
precedentes jurisprudenciais que tenham enfrentado o tema. Aliás, no anexo de artigo elaborado 
pelo. Min. José Augusto Delgado, o qual se intitula “jurisprudência sobre coisa julgada 
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uma nova análise, à luz da evolução de nosso pensamento, decorrente de um 

estudo mais aprofundado da questão, diferente portanto da que fizemos alhures. 

 A hipótese é por demais conhecida.  Trata-se da possibilidade de se 

desconsiderar a coisa julgada nas ações coletivas, especialmente quando a matéria 

versada é a tutela ambiental, em casos em que a sentença que julgue a ação 

coletiva improcedente faça-o não por insuficiência de provas, mas sim com base na 

prova produzida, o que afasta por completo a incidência da exceção constante dos 

arts. 16 da Lei n. 7.347/85 e 103, I, da Lei n. 8.078/90.  Há, pois, coisa julgada em 

tais hipóteses. 

 Neste contexto, imagina-se um caso em que não seja possível, no 

momento da produção da prova no processo, obter a comprovação de que 

determinada atividade causa danos ambientais. Entretanto, com o desenvolvimento 

científico, anos mais tarde, surge uma nova tecnologia que permite aquilatar, com 

precisão, a existência dos alegados prejuízos. 

 Na outra oportunidade em que escrevemos sobre o tema, utilizamos como 

exemplo os organismos geneticamente modificados595.  Uma situação que hoje nos 

parece bastante emblemática é aquela que envolve a geração de energia por 

intermédio da chamada “hidrofratura” (hydrofracking, em inglês), de que se falou no 

capítulo anterior.  Considerando-se a controvérsia sobre o tema e a ausência de 

certeza científica sobre eventuais danos ambientais que a tecnologia possa causar, 

é bem provável que uma ação coletiva intentada com vistas a coibir o seu uso fosse  

hoje julgada improcedente por falta de provas.  No futuro, porém, surgindo a 

possibilidade de comprovação de que a técnica é lesiva, seria possível a propositura 

de nova demanda, apesar da autoridade da coisa julgada? 

 É inequívoco, em tais casos, que há colisão entre a garantia da coisa 

julgada e o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Daí 

                                                                                                                                                                                     

inconstitucional, injusta, arbitrária, nula e inexiste” e no qual ele colaciona uma série de precedentes 
sobre a matéria, não consta qualquer decisão envolvendo a hipótese ora aventada (Reflexões 
contemporâneas sobre a flexibilização, revisão e relativização da coisa julgada quando a sentença 
fere postulados e princípios explícitos e implícitos da Constituição Federal. Manifestações 
doutrinárias, p. 145). 
595

 “Suponha-se uma ação coletiva fundada na responsabilidade civil por danos ao meio ambiente e 
não no princípio da precaução. Após seu trâmite regular, a sentença julga improcedente o pedido, 
ante a circunstância de que não restaram provados quaisquer prejuízos efetivos ao bem ambiental. 
Nesse caso, a coisa julgada se operaria erga omnes, posto que o juiz formou o seu convencimento 
com base na prova produzida no feito (LACP, art. 16 e CDC, art. 103). Contudo, passados alguns 
anos surge uma tecnologia capaz de comprovar com segurança que a atividade que se queria 
obstaculizar com a demanda original, de fato causa prejuízos ao meio ambiente.  Indaga-se: seria 
possível a propositura de nova ação?” (Ação civil pública e meio ambiente, p. 280). 
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parcela da doutrina considerar possível a desconsideração da coisa julgada, embora 

não necessariamente examinando o tema sob a ótica da colisão de direitos 

fundamentais596. Contudo, o autor mais referido em relação ao tema, Hugo Nigro 

Mazzilli, assim se pronuncia: 

 

Ora, não se pode admitir coisa julgada ou direito adquirido contra 
direitos fundamentais da humanidade. A verdade suprajurídica é a de 
que não existe nem pode existir o direito de violar o meio ambiente e 
destruir as condições do próprio habitat do ser humano. Como 
admitir a formação de direitos adquiridos e coisa julgada em 
detrimento até mesmo de gerações que ainda nem nasceram?597 

 

 Perceba-se que o autor encara a controvérsia sob a ótica da colisão entre 

as garantias da coisa julgada e do direito adquirido e o direito fundamental ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado.  Seu equívoco, porém, é o de considerar de 

antemão que este último deverá prevalecer sempre, não importando as 

circunstâncias do caso concreto, nem tampouco a incidência da máxima da 

proporcionalidade.   

 Ora, em que pese o mérito de Mazzilli em ter sido o primeiro a chamar a 

atenção para tal hipótese, o fato é que a conclusão que ele adota não pode ser 

aceita, sob pena de termos de admitir a existência de direito fundamental absoluto 

(no caso, o meio ambiente ecologicamente equilibrado). 

 Como se pode perceber, não consideramos seja possível a adoção de 

uma conclusão apriorística acerca de qual dos direitos colidentes deverá prevalecer 

em hipóteses como as que tais (coisa julgada em ação civil pública ambiental 

julgada improcedente com base nas provas produzidas). A matéria, como de resto 

todas as demais ventiladas no presente capítulo, é de ser decidida à luz da 

proporcionalidade, em suas três subdimensões, mediante argumentação.  Assim 

                                                           
596

 “Em matéria ambiental, nas ações de responsabilidade civil por danos causados ao meio 
ambiente, é comum que apenas depois de muito tempo seja possível obter comprovações de danos 
ocorridos ou que venham a ocorrer em momento posterior ao trâmite da demanda. É que os danos 
ambientais variam no tempo e no espaço, e às vezes não existe desenvolvimento científico e técnico 
que consiga provar a existência do dano. Caso isso venha a ser obtido depois, não seria justo negar 
o uso desta prova nova para se obter o convencimento de que houve o dano ambiental e de que ele 
precisa ser ressarcido” (Breves considerações sobre a prova nas demandas coletivas ambientais, p. 
197-8). 
597

A defesa dos interesses difusos em juízo, p. 514. Também assim em Notas sobre a mitigação da 
coisa julgada no processo coletivo, p. 13. As referências ao trabalho do autor constam, entre outros, 
dos seguintes trabalhos: DINAMARCO, Cândido Rangel. Relativizar a coisa julgada material, p. 46-8. 
YOSHIDA, Consuelo Yatsuda Moromizato. Ato jurídico perfeito, direito adquirido, coisa julgada e meio 
ambiente, p. 146. BERALDO, Leonardo de Faria.  A flexibilização da coisa julgada que viola a 
Constituição, p. 191-4. MACHADO, Daniel Carneiro. A coisa julgada inconstitucional, p. 97-8. 
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sendo, é perfeitamente possível que qualquer dos direitos fundamentais em questão 

prevaleça em detrimento do outro no caso concreto submetido à jurisdição.  É 

impossível, no entanto, adotar uma concepção prévia. 

  Reafirme-se, por fim, que não se trata de seguir a chamada 

teoria da relativização (ou desconsideração) da coisa julgada.  Admitir que a 

sentença, por ser injusta ou inconstitucional, na concepção daquele contra a qual foi 

proferida, deva ser desconstituída não nos parece motivo para afrontar o Estado 

Democrático de Direito.  Quanto a isto, reafirmamos tudo aquilo que escrevemos 

sobre o tema em nossos referidos trabalhos anteriores598.  

 

6 Separação de Poderes 

 

 Outra hipótese de colisão de direitos fundamentais reside na discussão 

acerca da possibilidade, ou não, de que o Poder Judiciário intervenha no Executivo e 

no Legislativo em matéria ambiental e, ainda, se o Ministério Público poderia 

determinar aos órgãos administrativos a adoção de providências sem buscar a 

respectiva tutela jurisdicional para tanto. 

 No primeiro caso, a questão controvertida diz respeito à determinação, 

pelo juiz, de que o Poder Executivo implemente políticas públicas ambientais.  No 

segundo, a polêmica versa sobre a eventualidade de o Poder Judiciário sustar os 

efeitos de normas aprovadas pelo legislador pelo fato de adotarem padrões menos 

restritivos de proteção ambiental.  Neste caso, tem sido invocado o chamado 

princípio da proibição do retrocesso ecológico. A última hipótese consiste na análise 

do alcance das chamadas recomendações expedidas pelo Ministério Público e se 
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 Ao que ora acrescentamos, em reforço, os seguintes argumentos deduzidos por Alexandre Freitas 
Câmara: “É absolutamente inaceitável a ideia – por alguns sustentada – de que seria fundamento 
para a desconsideração (ou relativização) da coisa julgada a ‘injustiça’ da sentença. Pouco importa se 
essa injustiça é de algum modo qualificada (como quando se fala em injustiça manifesta ou 
excessiva). A alegação de que uma sentença transitada em julgado é injusta jamais poderá levar a 
que se admita qualquer rediscussão acerca do que já foi decidido” (Bens sujeitos à proteção do 
Direito Constitucional Processual, p. 286). “Ora, se a injustiça de uma sentença fosse fundamento 
para a desconsideração da coisa julgada não se teria mais, a rigor, a coisa julgada no direito 
brasileiro. Isto porque bastaria a alegação de injustiça da sentença para que se reexaminasse a 
causa (afinal, para saber se uma sentença é justa ou injusta faz-se necessário examinar a causa em 
que a mesma foi proferida), o que tornaria inexistente o efeito negativo da coisa julgada” (op. cit., p. 
287). “A injustiça de uma sentença é, para o Direito Processual, relevante apenas como fundamento 
de recurso. Tornada irrecorrível a sentença, seja por se terem esgotado todos os recursos, seja por 
ter decorrido in albis o prazo para sua interposição, a eventual injustiça da sentença perde totalmente 
sua relevância processual” (op. cit., p. 289). 
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estão dotadas de coercibilidade a ponto de excluir a necessidade de que se recorra 

ao Judiciário para fazer valer as determinações nelas contidas.   

 

6.1 Intervenção do Judiciário no Executivo: o controle jurisdicional de políticas 

públicas ambientais 

 

 Iniciemos invocando o disposto no art. 2o da Constituição Federal, que 

estabelece que “são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o 

Legislativo, o Executivo e o Judiciário”.  Assim, pelo secular princípio da separação 

de poderes do Estado, cada qual exerce suas funções de maneira independente e 

autônoma, não podendo sofrer interferências indevidas por parte de outro. É com 

base nisto que se firmou o entendimento na doutrina (especialmente a 

administrativista) e na jurisprudência de que o controle dos atos administrativos pelo 

Judiciário estariam limitados aos seus aspectos extrínsecos, i.e., somente poderia 

haver a interferência quanto a aspectos de legalidade. Jamais quanto ao mérito, que 

estaria inserido no âmbito da discricionariedade do administrador599.  

 A se adotar este entendimento, qualquer demanda judicial que contivesse 

pedidos de cumprimento de obrigações de fazer consubstanciados na realização de 

obras e atividades a serem impostas ao Poder Público pelo Judiciário e que 

implicassem a possibilidade de escolha de prioridades pelo administrador, estaria 

fadada à improcedência. Estar-se-ia, assim, preservando o princípio constitucional 

da separação de poderes. 

 Contudo, o que acabou se verificando na prática das administrações 

públicas brasileiras é que nem sempre a escala de valores dos chefes do Poder 

Executivo em todos os níveis estava em conformidade com os preceitos instituídos 

pela Constituição Federal.  A questão ambiental, por exemplo, jamais foi prioridade 

no Brasil.  O mesmo se pode dizer de outros direitos fundamentais, como saúde, 

educação, lazer, etc.  Apesar disto, sempre há verba para custear medidas outras 

que não necessariamente as mais urgentes e necessárias para a população600. 
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 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro, p. 716-9. É de se ressaltar, contudo, 
que a doutrina mais moderna estabelece o requisito da razoabilidade como requisito da legitimidade 
do ato administrativo (Cfe. CARLIN, Volnei Ivo. Manual de Direito Administrativo, p. 141-3. MOREIRA 
NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo, p. 552-4. 
600

 Exemplos de reação a esta circunstância fática são os seguintes julgados: “Não podem os direitos 
sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de fundamental importância que o 
Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. Seria uma distorção pensar que o 
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Aliás, se levado a extremos, o princípio da separação de poderes poderia chegar a 

ser um escudo para proteger a administração pública até de decisões judiciais que 

impusessem o dever do exercício do poder de polícia em matéria de proteção ao 

meio ambiente, também de índole constitucional (art. 23, IV, VI e VII). 

 Pode-se objetar que o administrador foi eleito pelo povo e, como tal, tem a 

prerrogativa de estabelecer as diretrizes na escolha dos investimentos que irá fazer.  

Conquanto o argumento seja revelador da mais absoluta verdade, o fato é que ele 

não seduziu a doutrina nem tampouco a jurisprudência, passando o tema a gozar de 

uma nova matriz nos últimos anos. Paulo Bonavides identificou, com precisão, esta 

mudança de entendimento, apontando a superação do modelo existente no Estado 

liberal como sendo o vetor da importância hoje dada à tutela dos direitos 

fundamentais:  

 

Com efeito, a esfera mais crítica e delicada para o estabelecimento 
de um Estado de Direito era, na idade do Estado liberal, a 
organização jurídica dos Poderes, a distribuição das competências e, 
por conseguinte, a harmonia e o equilíbrio funcional dos órgãos de 
soberania, bem como a determinação de seus limites. Hoje, os 
direitos fundamentais ocupam essa posição estrutural culminante601. 

 

 No âmbito do Direito Ambiental, a doutrina vem sistematicamente 

defendendo o cabimento do chamado controle jurisdicional de políticas públicas. É o 

que se denota, por exemplo, da conclusão do trabalho de Odete Medauar: 

 

Sem dúvida, o ordenamento brasileiro apresenta bases legislativas 
consistentes para a atuação jurisdicional em matéria de proteção ao 
meio ambiente. 
Na esteira de pronunciamentos emitidos em outros assuntos, cabe 
ao Judiciário apreciar o cumprimento, por parte do Legislativo ou por 

                                                                                                                                                                                     

princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos 
fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, 
igualmente fundamentais” (AgRg no REsp. n. 1.136549/RS, Rel. Min. Humberto Martins, in DJe de 
21/6/10). "A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, 
relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa 
legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio 
médico-hospitalar. A escusa da ‘limitação de recursos orçamentários frequentemente não passa de 
biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas 
estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes 
da coletividade. O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites 
do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente 
sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do 
Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes” (REsp. n. 
1.068.731/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, in DJe de 8/3/12). 
601

 Curso de Direito Constitucional, p. 601.   
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parte do Executivo, das diretrizes constitucionais ou legais relativas à 
proteção ambiental, para que se tornem efetivas e não sejam 
desrespeitadas ou ignoradas. Resta claro, assim, que no caso das 
omissões do Executivo, há muito consideradas pelo Judiciário quanto 
à responsabilidade civil, hão de ser apreciadas em matéria de defesa 
do meio ambiente, para que as autoridades sejam obrigadas a adotar 
as medidas pertinentes, com fundamento sobretudo na Constituição 
Federal. O mesmo se aplica às atuações dos particulares, incluídos 
os agentes econômicos602. 

 

 Uma prova de que esta tendência está se consagrando pode ser vista em 

uma das mais célebres decisões da Suprema Corte americana de todos os tempos 

(Massachussets v. EPA), em que se confirmou o que a agência ambiental americana 

tem o dever de justificar a ausência de adoção de medidas destinadas ao controle 

das emissões de gases do efeito estufa que contribuem para o aquecimento 

global603. 

 Ainda mais taxativa é a lição de Consuelo Yoshida, nos seguintes termos: 

 
Com a ampliação dos poderes outorgados aos magistrados, é 
possível, mesmo de ofício, com fulcro no art. 461, §5º, do Código de 
Processo Civil, adequar-se o pedido liminar ou de mérito, a fim de se 
tornar exequível a obrigação de fazer ou de não fazer pelo Poder 
Público, sem violar o espaço de discricionariedade administrativa e 
sem deixar perpetuar a omissão danosa ao meio ambiente. 
Serve de exemplo a sugestão de se impor ao Poder Público tão 
somente a obrigação de não poluir, e de incluir previsão 
orçamentária no exercício seguinte, para a adoção das providências 
necessárias à cessação da poluição, cabendo a definição das 
alternativas ao próprio Poder Público, dentro do exercício de seu 
poder discricionário604.  
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 Alcance da proteção do meio ambiente pela via jurisdicional, p. 230. No mesmo sentido: MIRRA, 
Álvaro Luiz Valery. Limites e controle dos atos do poder público em matéria ambiental,p. 57.  
Igualmente: MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A ação civil pública como instrumento de controle 
judicial das chamadas políticas públicas, p. 707-51. SALLES, Carlos Alberto de. Ação civil pública 
contra omissões do poder público: limites e possibilidades, p. 215 e Execução judicial em matéria 
ambiental, p. 55-81. PASSOS, Lídia Helena Ferreira da Costa. Discricionariedade administrativa e 
justiça ambiental: novos desafios do Poder Judiciário nas ações civis públicas, p. 452-83. BODNAR, 
Zenildo. Controle jurisdicional de políticas públicas ambientais, p. 345-56. HARTMANN, Analúcia de 
Andrade. Políticas públicas ambientais, p. 31-57. Contra:  FRONTINI, Paulo Salvador. A ação civil 
pública e a separação de Poderes do Estado, p. 668-706.  
603

 PERCIVAL, Robert H. SCHROEDER, Christopher H. Environmental Law, p. 1.105-1.122. A 
decisão, tomada por maioria apertada de votos (5x4, Relator Justice J. Stevens, acompanhado por 
Kennedy, Souter, Ginsburg e Breyer e, vencidos, Roberts, Scalia, Thomas e Alito), por sua 
importância histórica e seu conteúdo, é referida em praticamente todos os foros de Direito Ambiental 
no país. Na doutrina, dentre outros, v. FARBER, Daniel. FREEMAN, Jody. CARLSON, Ann. Cases 
and materials on Environmental Law, p. 403-412. WEINBERG, Philip. REILLY, Kevin A. 
Understanding Environmental Law, p. 6, 88 e 427. 
604

 A efetividade da proteção do meio ambiente e a participação do Judiciário. In: KISHI, Sandra 
Akemi Shimada; SILVA, Solange Teles da; SOARES, Inês Virgínia Prado (Orgs.). Desafios do Direito 
Ambiental no século XXI: estudos em homenagem a Paulo Affonso Leme Machado. São Paulo: 
Malheiros, 2005, p. 434. Também assim: SOARES, Inês Virgínia Prado. Ação civil pública como 
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 Embora os autores mencionados nas notas de rodapé não tenham 

chegado a enfrentar o tema sob a ótica da colisão de direitos fundamentais 

(separação de poderes X proteção do meio ambiente), o fato é que a hipótese 

encerra uma situação como a que tal. Como bem assinala Anízio Gavião Pires Filho, 

“está correto dizer que os problemas da satisfação do direito fundamental ao 

ambiente a prestações em sentido estrito se resolvem como uma questão de 

ponderação de princípios”605. 

 Deste modo, o argumento de que a tutela do meio ambiente é preceito 

constitucional não nos parece suficiente por si só para justificar a afronta ao princípio 

da separação de poderes, uma vez que este também está previsto na Carta Magna.  

 E mais.  Como não há direito fundamental absoluto, é impossível afirmar, 

de maneira apriorística, a primazia da tutela ambiental em relação à separação de 

poderes.  Somente no caso concreto, após frustrado o exercício da tentativa de 

harmonização e mediante a aplicação da máxima da proporcionalidade, é que o 

aplicador do direito poderá afastar um direito em favor do outro.  

 Deste modo, não se pode concordar com assertivas segundo as quais a 

proteção do meio ambiente teria o condão de prevalecer sempre sobre a separação 

de poderes, eis que ambos estes direitos fundamentais estão em posição de 

igualdade perante a Constituição, inexistindo hierarquia entre eles.  Também a 

recíproca não é verdadeira, como bem observa Anízio Pires Gavião Filho: 

                                                                                                                                                                                     

instrumento de controle da execução orçamentária, p. 465-506. HARTMANN, Analúcia. A ação civil 
pública e a omissão na concretização das políticas públicas ambientais, p. 403-16. JACOBSEN, 
Gilson. Meio ambiente e omissão do Estado à luz da Constituição, p.195-226. DANTAS, Marcelo 
Buzaglo. Reflexões acerca de alguns institutos do Direito Ambiental à luz do Direito Administrativo: 
convergências e divergências, p. 600-3. 
605

 Direito fundamental ao ambiente, p. 194. E complementa: “De um lado, está o direito fundamental 
ao ambiente que configura um mandamento a ser otimizado na medida das possibilidades fáticas e 
jurídicas e, de outro lado, os princípios que normalmente lhe são opostos quando se pretende a 
satisfação daquele direito fundamental pela realização de prestações em sentido estrito – os 
princípios da divisão das funções estatais e da disponibilidade orçamentária. No modelo que se 
propõe, não há uma precedência incondicional de um princípio sobre os outros, pois os interesses em 
jogo estão abstratamente no mesmo nível, tudo devendo ser resolvido conforme o peso de cada um 
diante das circunstâncias do caso concreto. É o caso concreto que vai determinar a relação de 
precedência condicionada em que um princípio irá prevalecer sobre o outro. Assim, conforme as 
circunstâncias concretas de uma determinada situação de fato – significativa degradação ambiental 
de área de preservação causada pelo depósito de lixo urbano que está a exigir imediata recuperação 
sob pena de contaminação do rio do qual é retirada água para abastecimento da população de uma 
cidade – o princípio que determina a realização das obras necessárias à recuperação da área 
degradada terá precedência sobre os princípios opostos. Assim, sob essas condições, será possível 
falar-se na configuração de posições fundamentais jurídicas definitivas à realização das prestações 
em sentido estrito necessárias à satisfação do direito fundamental ao ambiente” (op. cit., p. 194-5). 
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O primeiro passo é rejeitar a precedência incondicionada de um 
princípio sobre o outro, disso resultando que se deve excluir qualquer 
pretensão que pressuponha, abstratamente, a prevalência de um 
princípio sobre outro. Assim, por exemplo, abstratamente, não se 
pode pretender a prevalência do princípio da divisão dos poderes em 
reação ao reconhecimento de posições fundamentais jurídicas a 
prestações em sentido estrito do direito fundamental ao ambiente606. 

 

 Dito isto, passemos à análise da jurisprudência acerca da matéria, 

ressaltando-se que, também sob esta ótica, em regra, a matéria não chega a ser 

examinada sob o prisma da colisão de princípios607.  Exceção digna de nota pode 

ser encontrada na jurisprudência do TJRS, de que se extrai decisão monocrática 

cuja ementa, no particular, demonstra levar em conta a questão – e decidindo a 

espécie em prol da separação de Poderes:  

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 
ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO DE 
ÁREA PÚBLICA, COM RETIRADA DE FAMÍLIAS, PELO PODER 
PÚBLICO, PARA FINS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E À 
ORDEM URBANÍSTICA. REVOGAÇÃO PARCIAL DE 
DETERMINAÇOES EM FACE DO MUNICÍPIO, OBSERVADO O 
CASO CONCRETO, MANTENDO-SE A ORDEM PARA 
COLOCAÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS. 
É certo que a moradia digna, em observância às políticas fundiárias e 
de meio ambiente, bem como à ordem urbanística, é direito garantido 
pela Constituição Federal, constituindo séria questão a ser 
considerada. 
Há, todavia, inúmeros outros direitos constitucionalmente 
assegurados, não implementados, incumbindo exclusivamente à 
atividade administrativa resolver a questão, sob pena de a conduta 

                                                           
606

 Direito fundamental ao ambiente, p. 176. 
607

 No mesmo sentido: “Sem embargo, é interessante observar que as decisões da jurisprudência 
brasileira, favoráveis ao reconhecimento de posições fundamentais jurídicas definitivas a prestações 
em sentido estrito não fazem referência expressa às bases teóricas do modelo configurado. Ao invés 
de recorrerem ao modelo da ponderação de princípios e ao sistema de posições fundamentais 
jurídicas definitivas e prima facie, as decisões afastam as objeções relativas à delimitação de 
competência das funções estatais e à disponibilidade financeira sob o argumento de que elas não 
podem impedir à satisfação do direito fundamental ao ambiente pela realização de prestações em 
sentido estrito. Outra particularidade dessas decisões é que a discussão em torno do direito 
fundamental ao ambiente e a prestações em sentido estrito é normalmente localizada no âmbito da 
denominada discricionariedade administrativa” (GAVIÃO FILHO, Anízio Pires. Direito fundamental ao 
ambiente, p. 188). Também parcela da doutrina revela assim proceder, como por exemplo: “É a 
Constituição Federal que impõe tais finalidades ou objetivos jurídicos para todos os órgãos do 
Estado. Desta compreensão surge plenamente justificada a viabilidade do controle jurisdicional das 
políticas públicas, sem que este controle possa vir a caracterizar ferimento ao sistema de 
independência de poderes” (HARTMANN, Analúcia de Andrade. Políticas públicas ambientais, p. 44).  
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do administrador restar pautada pelo ajuizamento de ações civis 
públicas, comprometendo a independência entre os Poderes608. 

 

 Julgados mais antigos do STJ rechaçavam as pretensões de se impor ao 

Poder Público deveres consubstanciados na implementação de políticas públicas 

ambientais, como por exemplo a realização de obras de infraestrutura em um 

conjunto habitacional609.  Mais recentemente, contudo, houve sensível mudança de 

orientação, com a prolação de decisões obrigando o Poder Público a executar obras 

de recuperação ambiental de áreas degradadas por erosão e a instituir programa de 

coleta seletiva de lixo610. Além disso, dezenas são as decisões daquela Corte 

obrigando os órgãos públicos a exercer o seu poder de polícia com vistas a coibir 

atos de degradação ambiental611.  

 Ressalte-se que, na totalidade dos julgados relativos ao tema, a Corte faz 

questão de afirmar que a atitude de impor ao Poder Executivo a obrigação de  

implementar determinada política pública não importa em ofensa ao princípio da 

separação de poderes.  

 Na verdade, contudo, a ofensa existe e é flagrante.  O que não quer dizer 

que não seja legítima.  O que há, repita-se, é uma colisão entre o aludido princípio e 

outro direito fundamental (no caso, a tutela do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado).  Logo, a solução se dará no caso concreto, mediante ponderação entre 

os direitos colidentes, resolvendo-se o litígio em prol de um deles, caso impossível 

harmonizá-los.  O que não se pode aceitar é a mitigação total e absoluta do princípio 

da separação de poderes, pois se trata de preceito constitucional expresso. Aliás, 

não se pode excluir, a priori, que a solução da controvérsia, em determinado caso, 

privilegiará a realização deste princípio em detrimento do colidente, seja ele qual for. 

                                                           
608

 Agravo de Instrumento n. 70043642024, Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro, decisão de 
29/6/11). 
609

 REsp. n. 169876-SP, Rel. Min. José Delgado, in DJU de 21/9/98. Neste mesmo sentido, colhe-se 
da já mencionada decisão do TJRS: “A proteção constitucional e infraconstitucional dos direitos não é 
suficiente para que se admita a utilização de ação civil pública como instrumento apto a implicar, pela 
via judicial, verdadeiro direcionamento da atividade discricionária do Administrador quanto ao melhor 
emprego das ações e verbas públicas e à ordem de prioridades a serem atendidas, devendo-se 
resguardar, no ponto, a autonomia e a independência do Poder Executivo” (Agravo de Instrumento n. 
70043642024, Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro, decisão de 29/6/11). 
610

 REsp. n. 429.570-GO, Rel. Min. Eliana Calmon, in DJU de 22/3/04 e REsp. n. 575998-MG, Rel. 
Min. Luiz Fux, in DJU de 16/11/04.  
611

 REsp. n. 397.840/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, in DJU de 13/3/06. REsp 1.113.789/SP, Rel. 
Min. Castro Meira, in DJe de 29/6/09. Também assim em sede de outros direitos fundamentais, como 
se infere, p.ex., dos seguintes acórdãos: AgRg no REsp. n. 1.136549/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 
in Dje de 21/6/10. REsp. n. 1.114.012/SC, Rel. Min. Denise Arruda, in Dje de 1º/12/09. REsp 
879.188/RS, Rel. Min. Humberto Martins, in DJe de 2/6/09. 
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 Uma questão que permite solução em qualquer dos dois sentidos 

possíveis é a que envolve a possibilidade, ou não, de o Judiciário intervir para sustar 

a criação de uma Unidade de Conservação da Natureza, por exemplo. 

 No passado, o tema se resolveria pela clássica aplicação da teoria de que 

ao Judiciário era vedado intervir na escolha do administrador, que, se quisesse criar 

um parque, por exemplo, poderia perfeitamente fazê-lo, desde que indenizasse os 

prejuízos causados ao proprietário da área atingida.  

 Todavia, se o princípio da separação de poderes não é um dogma 

absoluto, então pode ceder diante de outros direitos fundamentais, normalmente 

afetados quando da criação de espaços territoriais ambientalmente protegidos pelo 

Poder Público. Assim, se o juiz verificar que a criação de uma determinada UC lesar 

direitos fundamentais dos habitantes do local (vida, trabalho, dignidade da pessoa 

humana, dentre outros), irá sopesar os direitos colidentes, aplicando a máxima da 

proporcionalidade para decidir qual deles deverá prevalecer no caso concreto.  

 Foi o que se deu no âmbito da ação civil pública destinada a sustar o 

procedimento de criação do chamado Parque Nacional do Campo dos Padres, no 

planalto catarinense, em que foi concedida liminar em virtude dos possíveis danos 

aos direitos fundamentais das populações envolvidas, como se denota da seguinte 

passagem:  

 

A ordem provisória deste juízo, suspendendo a criação do Parque, 
em nada fragiliza a proteção efetiva do meio ambiente, primeiro 
porque a maior parte da área já conta proteção legal (é APP de 
acordo com o Código Florestal) e segundo tendo em vista que em 
curto espaço de tempo será possível ao Poder Público atender 
adequadamente as deficiências apontadas pelos autores. 
Por outro lado, há probabilidade sim de danos multidimensionais, no 
caso da criação precipitada do parque sem a observância das 
exigências legais. Tal constatação decorre não apenas pelo risco de 
lesão direta e desproporcional aos direitos fundamentais das famílias 
atingidas, mas também pela multiplicação desnecessária de 
demandas judiciais e inclusive pela possibilidade de frustração dos 
objetivos de ordem ambiental. 
Nunca é demais destacar que os aspectos econômicos e sociais 
integram necessariamente o conteúdo jurídico do direito 
constitucional ao meio ambiente sadio e equilibrado612. 

 

 Chame-se a atenção para o fato de que o magistrado, trazendo para si a 

responsabilidade pela tentativa de harmonização dos direitos fundamentais 
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 Ação cautelar n. 2007.72.00.000123-6, decisão de 2/1/07. 
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colidentes, determinou a realização de audiência judicial participativa, como forma 

de ouvir todos os interessados no litígio613. Posteriormente, buscando harmonizar os 

direitos fundamentais em colisão, realizou audiência conciliatória, cumprindo assim, 

com sobras, o seu mister.  

 Sobrevindo sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação 

coletiva, formulou-se pedido de suspensão da mesma junto à Presidência do 

Tribunal Regional Federal da 4a Região, que, deferida, foi atacada por recurso e 

acabou mantida pela Corte Especial, em aresto assim ementado, no que interessa 

para este trabalho: 

 

AGRAVO EM SUSPENSÃO DE ATO JUDICIAL. SENTENÇA DE 
IMPROCEDÊNCIA SUSPENSA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO 
DAS AÇÕES ORIGINÁRIAS. RESTABELECIMENTO DE LIMINAR 
CONCEDIDA EM MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA DE AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DA CRIAÇÃO FORMAL DO 
PARQUE NACIONAL DO CAMPO DOS PADRES NO PLANALTO 
CATARINENSE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 4º DA 
LEI 8.437/92 . 
(...). 
Pedido de suspensão formulado com vistas ao restabelecimento da 
liminar concedida para determinar a cessação formal dos 
procedimentos de criação do parque Parque Nacional Campo dos 
Padres no planalto catarinense, até a comprovação efetiva do 
cumprimento de todos os requisitos legais exigidos. 
Ofensa ao interesse público, no que tange à sobrevivência da 
população das cidades de Alfredo Wagner, Anitápolis, Bom Retiro, 
Grão Pará, Rio Fortuna, Rio Rufino, Santa Rosa de Lima e Urubici, 
cuja economia se caracteriza pela prática de agricultura e pecuária 
em regime de economia familiar. 
Quando um ato do Poder Público se torna litigioso por criar prejuízos 
econômicos irreversíveis a determinados municípios, abstraindo os 
reflexos nos direito individuais dos particulares, não se pode permitir 
que uma sentença de improcedência produza seus efeitos de forma 
a impedir o retorno ao "status quo ante" caso venha a mesma a ser 

reformada em instâncias superiores
614

. 
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 Na decisão que designou o referido ato, restou consignado: “O escopo político e social do 
processo ambiental exige a adoção de procedimentos mais flexíveis e democráticos, que possibilitem 
a participação mais efetiva das partes e de todos os interessados, mormente em questões que 
envolvam expressivo número de pessoas e interesses colidentes, como ocorre nas lides ambientais, 
pois nestes casos a demanda não interessa apenas às partes formalmente constituídas e 
representadas na relação processual; interessa a toda a sociedade” (BODNAR, Zenildo. Audiência 
judicial participativa, p. 358). A atitude mereceu os aplausos de SARLET, Ingo Wolfgang. 
FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental, p. 256). 
614

 Agravo na Suspensão de Execução de Liminar n. 2008.04.00.000950-6/SC, Rel. Des. Fed. Silvia 
Goraieb, in DJe de 18/11/08. 
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 Contudo, ao julgar a apelação interposta contra a sentença, a Terceira 

Turma daquela Corte optou por dar prevalência ao princípio da separação de 

poderes, aduzindo que “não cabe ao Poder Judiciário decidir acerca da conveniência 

da criação do Parque Nacional, por se tratar de uma escolha política que não fica 

sob o crivo judicial”615. 

 Daí a inevitável conclusão de que, nesta seara, por se tratar de hipótese 

típica de colisão de direitos fundamentais, é perfeitamente possível a prolação de 

decisões em sentidos diametralmente opostos – já que, como amplamente 

demonstrado no capítulo anterior, inexiste uma única resposta correta para 

solucionar casos difíceis.  

 Assim, em alguns casos, o juiz, embora intervenha no princípio da 

separação de poderes, realiza de modo pleno os direitos fundamentais colidentes 

(proteção ambiental, à saúde, etc.).  Inobstante, pode haver decisões que contrariem 

a máxima, fazendo prevalecer a discricionariedade administrativa.  Tudo depende 

das nuances do caso concreto e da aplicação da máxima da proporcionalidade. 

 No Supremo Tribunal Federal, o assunto sempre foi polêmico. Lembre-se, 

por exemplo, da discussão travada na Corte por ocasião do julgamento da ação 

originária envolvendo o licenciamento ambiental das obras de transposição do rio 

São Francisco616.  Na oportunidade, assinalou o Min. Ricardo Lewandowski: 

 

Enfatizo também que nós aqui, no Poder Judiciário, sob pena de 
transgredirmos o princípio da Separação dos Poderes, não podemos 
ingressar nos critérios de oportunidade e conveniência das políticas 
públicas estabelecidas, de um lado, pelo Poder Executivo; de outro, 
pelo Congresso Nacional, porque certamente as verbas destinadas a 
estas obras estavam consignadas no orçamento e, portanto, 
gozaram do beneplácito dos parlamentares.  

 

 Nesta mesma linha, embora de maneira um pouco mais temperada, assim 

se pronunciou o Min. Gilmar Mendes:  

 

Podemos também perguntar: qual é o direito de intervenção do 
Judiciário? Em que condições ele deve afetar a implementação de 
uma política pública? Percebemos bem – e o debate já revelou isso – 
que podemos até fazê-lo em casos especiais, mas isso envolve 
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 TRF da 4
a
 Região. AC n. 2007.72.00.001075-4/SC, Rel. Juiz Federal Nicolau Konkel Junior, in DE 

de 25/2/11). 
616

 AgRg na Medida Cautelar na Ação Cível Originária n. 876-0, da Bahia, Rel. Min. Carlos Alberto 
Menezes Direito, in DJe de 31/7/08. 
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também uma questão extremamente sensível, que é a aplicação e a 
compreensão sobre o princípio democrático. É a própria ideia de 
democracia que está em jogo. 

  

 O entendimento em tela acabou prevalecendo, tendo constado da ementa 

do respectivo acórdão, no particular, o seguinte: 

 
Se não é possível considerar o projeto como inviável do ponto de 
vista ambiental, ausente nesta fase processual qualquer violação de 
norma constitucional ou legal, potente para o deferimento da cautela 
pretendida, a opção por esse projeto escapa inteiramente do âmbito 
desta Suprema Corte. Dizer sim ou não à transposição não compete 
ao Juiz, que se limita a examinar os aspectos normativos, no caso, 
para proteger o meio ambiente. 

 

Mais recentemente, contudo, a Corte tem dado mostras de estar 

acompanhando a evolução doutrinária e jurisprudencial relativa ao tema, tendo 

passado a adotar, em tempos mais recentes, a tese da possibilidade de ingerência 

do Judiciário na administração pública além dos limites da legalidade do ato617. 

 A exemplo dos demais Tribunais, a Corte também não considera que a 

atitude represente ofensa ao princípio da separação de poderes – com o que, repita-

se, não concordamos, pois ofensa há, o que não impede que se chegue a idêntica 

conclusão através do sopesamento entre os direitos fundamentais colidentes. 

 Em matéria de proteção ambiental, interessante julgado foi proferido pela 

1a Turma recentemente, cuja ementa assim restou redigida: 

 

Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. 
Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de 
políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da 
separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes.  
1. Esta Corte já firmou a orientação de que é dever do Poder Público 
e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado para a presente e as futuras gerações, sendo esse um 
direito transindividual garantido pela Constituição Federal, a qual 
comete ao Ministério Público a sua proteção.  
2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar 
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 Exemplo disto, embora não se tratando de matéria ambiental, foi o seguinte julgado: “Embora 
resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar 
políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, determinar, ainda que em 
bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria 
Constituição, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão - por 
importar em descumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter 
mandatório - mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais 
impregnados de estatura constitucional" (STF. AgR no RE n. 410715/SP, Rel. Min. Celso de Mello, in 
DJ de 22/11/05).  
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que a Administração pública adote medidas assecuratórias de 
direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que 
isso configure violação do princípio da separação de poderes.  
3. Agravo regimental não provido618. 

 

 Tratava a hipótese de recurso extraordinário interposto contra acórdão 

proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, que julgara procedente ação 

civil pública destinada a compelir a Companhia de Águas e Esgoto do Estado do Rio 

de Janeiro a realizar obras destinadas a impedir a poluição do rio Paraíba do Sul, 

naquele estado. A insurgência fundou-se nos arts. 2o e 225 da CF/88, tendo o 

Tribunal, contudo, negado provimento ao reclamo, para o fim de se manter incólume 

o entendimento adotado na instância de origem. Privilegiou-se, pois, a proteção ao 

direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado em detrimento da 

separação de poderes.  Do aresto extrai-se: 

 
Esta Corte já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e 
da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado para a presente e as futuras gerações, sendo esse um 
direito transindividual garantido pela Constituição Federal, a qual 
comete ao Ministério Público a sua proteção. 
(…). 
Por outro lado, é firme a orientação neste Tribunal de que o Poder 
Judiciário, em situações excepcionais como a dos autos, pode 
determinar que a Administração Pública adote medidas 
assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como 
essenciais sem que isso configure violação do princípio da 
separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência 
ilegítima de um Poder na esfera de outro. 

 

 Pode-se dizer, portanto, que há uma tendência dos Tribunais em decidir a 

colisão entre o direito fundamental ao meio ambiente e o princípio constitucional da 

separação de poderes em prol daquele, muito embora isto não seja (nem possa ser) 

a regra geral, uma vez que a precedência que existe entre eles é condicionada às 

nuances do caso concreto, resolvendo-se o conflito através da máxima da 

proporcionalidade. 
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 AgRg no RE n. 417408/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, in DJe de 26/4/12. Interessante notar que a 
hipótese em questão muito se assemelha àquela aventada por Anízio Pires Gavião Filho citada 
acima. 
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6.2 Intervenção do Judiciário no Legislativo: o princípio da proibição do retrocesso 

ecológico 

 

 De outro lado, tem-se defendido a possibilidade de o Judiciário intervir na 

esfera de decisões do Poder Legislativo, invalidando regras que, uma vez editadas, 

afetem o núcleo essencial do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado.   Trata-se da aplicação do chamado princípio da proibição do retrocesso,  

que teve origem em sede de tutela dos direitos sociais e, mais recentemente, vem 

sendo invocado nas questões envolvendo a proteção do meio ambiente. 

 Fala-se, portanto, no chamado princípio da vedação do retrocesso 

ecológico, segundo o qual, existindo padrões de proteção ambiental previstos na 

legislação em vigor, estes não podem ser alterados por norma superveniente, menos 

restritiva, que represente diminuição nos níveis de tutela do meio ambiente. Neste 

sentido é a lição de Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer: 

 

A proibição de retrocesso, nesse cenário, diz respeito mais 
especificamente a uma garantia de proteção dos direitos 
fundamentais (e da própria dignidade da pessoa humana) contra a 
atuação do legislador, tanto no âmbito constitucional quanto – e de 
modo especial – no infraconstitucional (quando estão em causa 
medidas legislativas que impliquem supressão ou restrição no plano 
das garantias e dos níveis de tutela dos direitos já existentes), mas 
também proteção em face da atuação da Administração Pública. 
(...). 
Em linhas gerais, portanto, é possível afirmar que a garantia da 
proibição de retrocesso tem por escopo preservar o bloco normativo 
– constitucional e infraconstitucional – já construído e consolidado no 
ordenamento jurídico, especialmente naquilo em que objetiva 
assegurar a fruição dos direitos fundamentais, impedindo ou 
assegurando o controle de atos que venham a provocar a supressão 
ou restrição dos níveis de efetividade vigentes dos direitos 
fundamentais619. 

 

 No mesmo sentido, Mario Peña Chacón assinala que “o princípio da não 

regressão estabelece que a normatização e a jurisprudência ambiental não deveriam 
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Notas sobre os deveres de proteção do Estado e a garantia da proibição de retrocesso em material 
socioambiental, p. 18 e 21-2. Sobre o tema, ver também, dos mesmos autores, Direito Constitucional 
Ambiental, p. 185-228 e, somente de Tiago Fensterseifer, Direitos fundamentais e proteção do 
ambiente, p. 258-64. Por razões de brevidade e considerando que os textos são praticamente 
idênticos, as referências serão feitas apenas ao primeiro ora citado, ficando o registro de que as 
mesmas ideias podem ser encontradas nos demais trabalhos dos autores. 
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ser revistas se isto implicar em retroceder no que diz respeito aos níveis de proteção 

alcançados anteriormente”620. O fundamento jurídico para tanto residiria nas garantias 

constitucionais do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada.  

 Logo, entende-se que, uma vez editada, pelo Poder Legislativo, regra que 

contenha disposições mais permissivas em relação à proteção ambiental, estas 

poderiam perfeitamente ser declaradas inconstitucionais pelo Poder Judiciário, em 

virtude da incidência do princípio da proibição do retrocesso. Trata-se, inegavelmente,  

de tema dos mais relevantes, posto que pressupõe uma intervenção bastante 

intensa de um poder do Estado sobre o outro, além das hipóteses tradicionais que 

integram o judicial review.   

 Convém, portanto, analisar os argumentos expendidos pela doutrina 

especializada e que integram importante julgado que os teria incorporado, a fim de 

se concluir se o princípio é de ser adotado ou não.  

 Saliente-se, desde logo: diferentemente do que ocorre com a maioria dos 

temas que envolvem o Direito Ambiental, não se tem notícia de muitos estudos 

aprofundados que contraponham a tese em questão, de modo que o parâmetro que 

hoje se tem para o debate da matéria é praticamente todo ele centrado na defesa da 

incidência do aludido princípio, como se fosse um dogma inatacável.  É possível que  

isto decorra do fato de o tema ser relativamente novo na doutrina, mas pode também 

significar uma concordância geral com a tese exposta.  Como quer que seja, há 

necessidade de enfrentar os argumentos deduzidos pela doutrina e jurisprudência, 

de modo que se possa adotar uma conclusão acerca do tema que hoje é um dos 

mais debatidos no Direito Ambiental brasileiro. Até porque a matéria está 

intrinsecamente vinculada ao objeto deste trabalho, já que, embora isto não seja 

admitido pelos autores que se dedicaram a examinar o tema, a nosso sentir a 

hipótese encerra caso típico de colisão de direitos fundamentais.  

 O debate sobre a possível intervenção do Poder Judiciário no Legislativo, 

reconhecendo que a regra deste último emanada adota padrões menos restritivos de 

proteção ambiental e, por este motivo, é inconstitucional, representa, sem sombra de 

dúvida, uma colisão entre dois direitos fundamentais (separação de poderes e tutela 

do meio ambiente).  Além disso, é bem possível que a regra em questão, cuja 

inconstitucionalidade se argui, tenha sido editada com vistas a proteger um outro 
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El principio de no regresión ambiental a la luz de la jurisprudencia constitucional costarricense, p. 
12. 
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direito fundamental (desenvolvimento econômico, direito de propriedade, patrimônio 

cultural, etc.).  Logo, como não há direito fundamental absoluto, é impossível 

simplesmente considerar que a regra não vale porque contraria a proteção 

ambiental. Não é tão simples assim.  Se outro direito fundamental está em jogo por 

força da edição da nova lei, então deve-se verificar qual deles deve prevalecer 

diante das nuances do caso concreto.   

 Entretanto, como já referido, a maioria dos autores que até o momento se 

dispuseram a enfrentar o tema abordaram-no sob esta ótica.  Para eles, o princípio 

da proibição do retrocesso ambiental é uma norma que emana, ainda que 

implicitamente, da Constituição da República e que, portanto, simplesmente impede 

que uma regra jurídica que atinja o núcleo fundamental da proteção ao meio 

ambiente possa ser aplicada, devendo o Judiciário, por conseguinte, declarar-lhe a 

inconstitucionalidade621.  Não se vê, na maioria dos textos escritos a respeito do 

tema, qualquer menção, por mínima que seja, àquilo que nos parece óbvio, ou seja, 

que há na hipótese, inequivocamente, colisão de direitos fundamentais622. 

 Não obstante, chama a atenção o fato de que, em diversas 

oportunidades, faz-se menção à máxima da proporcionalidade623, que, como visto no 

                                                           
621

 Neste sentido: SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago. Notas sobre os deveres de 
proteção do Estado e a garantia da proibição de retrocesso em material socioambiental, p. 20, 21, 22, 
23, 24 e 28. A propósito, ao comentar um dos casos escolhidos para estudo (Código Ambiental de 
SC), os autores afirmam: “Com efeito, desde logo, não acarreta maior dificuldade verificar que não 
existe justificativa plausível a legitimar tais mudanças legislativas ‘para pior’ em termos de proteção 
ambiental. Se a intenção do legislador era retirar o ‘ônus’ da proteção ambiental – no caso, minimizar 
o ‘custo ambiental’ – que atinge o produtor rural, beneficiando a livre iniciativa e a atividade 
econômica, andou muito mal, pois tal justificativa, por si, não ampara tal medida de restrição ao direito 
fundamental ao ambiente – que, é bom lembrar, não tem só o produtor rural como seu titular” (op. cit., 
p. 40). Com todo o respeito, a máxima parte de uma premissa equivocada e autoritária, segundo a 
qual os direitos colidentes (no caso, vida, trabalho, dignidade do trabalhador do campo) nem sequer 
merecem ser considerados, devendo a proteção ambiental prevalecer como se fosse um direito 
absoluto. 
622

 Diferentemente, de modo mais ponderado, Mario Peña Chacon afirma que o princípio em questão 
“tem como finalidade evitar a supressão normativa ou a redução de suas exigências por interesses 
contrários, que não demonstrem ser juridicamente superiores ao interesse público ambiental” 
(El principio de no regresión ambiental a la luz de la jurisprudencia constitucional costarricense, p. 19; 
negrito nosso).  Percebe-se que, ao exigir a demonstração de que o direito colidente é mais 
importante, o autor, ainda que de maneira implícita, admite que: a) existe colisão; b) deve-se aplicar a 
máxima da proporcionalidade para se concluir qual o direito prevalente no caso concreto. Deve-se 
fazer o registro de que, em determinada passagem, os mais ardorosos defensores da tese chegam a 
admitir a existência de colisão, embora transfiram para o ente estatal que editou a norma “a 
demonstração da legitimidade da medida (por exemplo, de que é necessária para a proteção de 
outros bens fundamentais)” (SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago. Notas sobre os 
deveres de proteção do Estado e a garantia da proibição de retrocesso em material socioambiental, p. 
40). 
623

 Assim: SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago. Notas sobre os deveres de proteção 
do Estado e a garantia da proibição de retrocesso em material socioambiental, p. 40, 45-6, 48 e, 
especialmente, p. 31-2. 
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capítulo anterior, é o instrumento destinado a solucionar os casos de colisão quando 

impossível a concordância prática.   Ora, se assim o é e a proporcionalidade é algo a  

ser levado em conta quando da aplicação do princípio da proibição do retrocesso 

ecológico, então é porque, necessariamente, há colisão de direitos fundamentais. 

 A semelhante conclusão parece caminhar Patryck de Araújo Ayala, 

quando, ao analisar o tema, faz importantes ponderações que permitem concluir que 

entende tratar-se de caso de colisão. Logo após conceituar o instituto, ele adverte: 

 

Ainda que não se admita um princípio autônomo de proibição de 
regresso nos graus de realização social, e a menos que ele seja 
admitido como um princípio de proibição geral, pode-se argumentar 
que há relativo consenso que define como efeito a ser considerado a 
proibição de uma desconstituição sem um efeito compensatório e a 
proteção perante iniciativas de desconstituição de níveis de 
organização ou de realização de direitos fundamentais que não 
tenham justificativas jusfundamentais suficientes624. 

 

 Daí em diante, o autor reforça esta ideia ao mencionar importantes 

aspectos a serem considerados, como a necessidade de que “uma melhor razão 

jusfundamental seja apresentada” e a existência de um “ônus argumentativo 

extremamente alto para fundamentar uma reversão”625.  

 Em outras palavras, o que o autor parece admitir, ainda que de maneira 

implícita, é que o princípio da proibição do retrocesso ecológico só é de ser aplicado 

quando existam fortes razões para que a proteção ambiental atingida pelas regras 

até então em vigor prevaleça sobre a nova legislação que afetou o núcleo do direito 

fundamental.  Ou seja: se as razões para tanto se revelam plausíveis, afasta-se a 

incidência do princípio. 

 Mais adiante, este entendimento parece se confirmar quando, ao exame 

do tema sob a ótica do Direito belga, afirma-se: 

 

Restrições consignam ao direito fundamental prima facie, tal como se 
encontra enunciado no texto, tão somente uma diminuição 
circunstancial de seu status original, mitigando a potencialidade de 
seus efeitos em um determinado caso concreto. Por essa razão 
também se poderia vislumbrar, de certo modo, um retorno (ainda que 
circunstancial e válido apenas para aquele caso) na proteção 
originalmente conferida em abstrato e de modo uniforme. Daí por que 
não ser possível sustentar, entre outras razões, uma proibição 
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Devido processo ambiental e direito fundamental ao meio ambiente, p. 259. 
625

 Op. cit., p. 259. 
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absoluta de retorno. Não fosse assim, não seria possível sustentar 
validamente restrições a direitos fundamentais626. 

 

 As menções a “um determinado caso concreto” e ao fato de que a solução 

seria “apenas para aquele caso” dão a clara impressão de que o autor entende 

tratar-se de hipótese de colisão, o que se confirma, mais adiante, com a seguinte 

passagem: 

 

Por outro lado, estes efeitos [de não retorno] podem ser visualizados 
pela proteção do conteúdo (ou núcleo) essencial de um direito 
fundamental, o que somente se pode obter mediante a ponderação 
de valores, direitos e outros princípios em relação concreta627.  

 

 Logo, não é em qualquer hipótese que, diante de novas regras que 

restrinjam a proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o intérprete, 

aplicando o princípio da proibição do retrocesso ecológico, irá declará-la 

inconstitucional.  Isto somente ocorrerá quando, sendo impossível a harmonização, o 

juiz, após realizar o sopesamento, considere que não há razões que justifiquem a 

mudança de regime, fazendo prevalecer, no caso concreto, a tutela ambiental em 

detrimento do outro direito prestigiado pela novel legislação. Daí a conclusão: 

 

Proibição de retrocesso não implica, portanto, em paralisia ou 
mandado para que se obste o exercício das liberdades econômicas 
que sejam capazes de afetar ou contribuir para a perda da qualidade 
de vida, senão um princípio que contribui para um controle sobre a 
coerência das ações públicas e privadas, perante um projeto 
existencial compatível com o de uma República ecologicamente 
sensível628. 

 

 Seguindo a linha que defendemos ao longo deste trabalho, entendemos 

que o que se deve ter em mente, em situações como as que tais, é que, como não 

há direito fundamental absoluto, surgindo uma discussão acerca da 

constitucionalidade de uma lei que adote padrões menos restritivos de proteção ao 
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 Op. cit., p. 266. 
627

 Op. cit., p. 268-9.  E mais: “Daí o porquê, entre outras razões, não ser possível identificar ou 
sustentar uma proibição absoluta de retrocesso” (op. cit., p. 267). 
628

 Op. cit., p. 269-70. No mesmo sentido, em sede de direitos sociais: “No entanto, a defesa da 
proibição do retrocesso social deve ser feita com cautela, não podendo ser vista como absoluta, pois, 
nesse caso, o legislador teria sua atividade legiferante totalmente engessada e estar-se-ia 
concedendo uma proteção mais abrangente aos direitos fundamentais sociais a prestações 
legislativamente concretizados, do que aos direitos de defesa em geral” (DAROS, Ana Carine Busato. 
Anotações sobre o princípio da proibição do retrocesso no Direito Previdenciário, p. 43). 
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meio ambiente, a questão deve ser resolvida, caso impossível a harmonização, à luz 

da proporcionalidade e mediante argumentação própria. 

 Deve-se, pois, aplicar o teste da proporcionalidade em suas três 

subdimensões, verificando-se se a intervenção de um direito fundamental sobre o 

outro é necessária, adequada e proporcional em sentido estrito e, havendo impasse, 

mediante discricionariedade.  Somente assim se poderá chegar a uma conclusão 

legítima sobre qual o direito fundamental que deverá prevalecer no caso concreto, 

se a separação de poderes e o(s) outro(s) direito(s) que a nova regra visa a tutelar 

ou se a proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

 Não se pode, portanto, simplesmente considerar que o direito 

fundamental ao meio ambiente deva prevalecer sempre, reconhecendo-se a 

inconstitucionalidade de qualquer ato legislativo que restrinja os padrões de 

proteção.  Isto porque a nova regra jurídica, na maioria das vezes, terá por objeto a 

proteção de outro(s) direito(s) fundamental(is) que não esteja(m) em posição 

hierarquicamente inferior à tutela ambiental. No mesmo passo, não se pode admitir 

que o tratamento dado ao princípio da separação de poderes seja o de 

simplesmente desconsiderá-lo por completo, como se não se tratasse de um dos 

princípios fundamentais da República Federativa do Brasil (art. 2o da CF/88), que 

não pode ser suprimido sequer por emenda constitucional (art. 60, §4o, III). 

 De outro lado, não se pode deixar de fazer menção a uma circunstância 

bastante peculiar.  Trata-se do já referido fato de que a doutrina que defende a 

aplicação irrestrita do princípio da proibição do retrocesso ecológico invoca, como 

um dos fundamentos constitucionais de que a norma emana, ao lado da tutela do 

meio ambiente (art. 225), a proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à 

coisa julgada629. Ocorre que, conforme demonstrado no tópico anterior, estas 

garantias constitucionais têm sido amplamente “relativizadas” por parcela da 

doutrina ambientalista brasileira, por se entender que não deveriam prevalecer em 

matéria de proteção ambiental.  
                                                           
629

 Neste sentido: SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago. Notas sobre os deveres de 
proteção do Estado e a garantia da proibição de retrocesso em material socioambiental, p. 18, e 19. 
Nos mesmos moldes, também, colhe-se do relatório do acórdão proferido pelo TJSC na ADIN n. 
2009.027858-3, de Palhoça, sobre um dos argumentos do autor: “Disseram, ainda, estar ganhando 
corpo no ordenamento jurídico o princípio constitucional do não retrocesso ecológico, previsto, de 
forma implícita, por força da norma extensiva do art. 4.º da Constituição Estadual, como mecanismo 
de defesa e segurança jurídica ante o risco de supressão de direitos constitucionais já reconhecidos, 
porém não irrestritamente protegidos por institutos próprios, tais como o direito adquirido, o ato 
jurídico perfeito, a coisa julgada e o reconhecido status de cláusula pétrea” (Rel. Des. Pedro Manoel 
Abreu, in DJE 13/8/09. 
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 Ora, é no mínimo contraditória a prática de ora invocar princípios 

constitucionais para se fundamentar uma determinada tese, ora excluí-los por 

completo, como se não tivessem eficácia.  Ainda mais, ressalte-se, quando se trata 

de cláusulas pétreas da Constituição (art. 60, §4o, IV)630. O certo – e é isto o que 

temos tentado demonstrar – é, admitindo-se que não há hierarquia entre os direitos 

fundamentais, reconhecer que eles não raro colidem e que, em tais casos, se 

impossível a harmonização, um deles haverá de prevalecer no caso concreto. Isto não 

significa adotar interpretações que, de maneira prévia, privilegiam um direito 

fundamental em detrimento de qualquer outro, não importando se a intervenção é 

adequada, necessária e proporcional em sentido estrito.  Esta prática, a nosso sentir, 

ainda que tomada dos mais nobres propósitos, é absolutamente ilegítima.  

 Dito isto, é de se concordar com a doutrina quando invoca o direito 

adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada como fundamentos do princípio da 

proibição do retrocesso ecológico.  Aliás, é justamente com base no reconhecimento 

da incidência destes direitos e do princípio da separação de poderes, de um lado, e 

do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, de outro – e não no aludido 

princípio, ao menos ao que nos parece – que irá se verificar qual deles deverá 

prevalecer quando da edição de uma nova regra pelo Poder Legislativo que fixe 

padrões menos restritivos de proteção ambiental, que, então, será tida como 

constitucional ou não. 

 Tudo o que foi dito até aqui vale também para a indevida tentativa de 

alargamento do princípio em questão, que se dá com a defesa da tese de que ele 

seria invocável, não somente em relação à lei, mas também em face de atos 

praticados pela Administração Pública que tenham, no entender do intérprete, 

atingido o núcleo essencial do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, ainda que para privilegiar outro princípio constitucionalmente 
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 No ponto, interessante a seguinte observação: “Com efeito, se o constituinte originário, para retirar 
determinadas matérias do alcance das disputas políticas (matérias que idealmente correspondem a 
um consenso social básico), impediu que o constituinte derivado pudesse aprovar emendas 
‘tendentes a abolir’ as cláusulas pétreas, dentre as quais os direitos e garantias individuais (CF, art. 
60, § 4

o
, IV), conferir ao intérprete o poder de restringir e até mesmo afastar a aplicação de 

disposições constitucionais não parece coerente com o sistema constitucional. Aliás, não há razão 
alguma para supor que o intérprete – e aqui em especial o judicial –, diferentemente dos demais 
órgãos do Estado, não tenderia a utilizar poderes tão amplos de forma abusiva ou arbitrária” 
(BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional, p. 160). 
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assegurado631. Diz-se indevido porque esse princípio, segundo a quase totalidade 

dos autores que se dedicaram a defender sua existência, refere-se à lei, não à 

atuação administrativa.  Logo, não se pode admitir tenha o alcance que ora se 

pretende dar, capaz de ir além da análise de constitucionalidade da lei632.  A se 

admitir que a invocação do princípio em tela pudesse ser justificativa para se 

sustarem os efeitos de decisões administrativas que privilegiem outro direito 

fundamental em detrimento do meio ambiente, correríamos o risco de ter aqui um 

fenômeno semelhante àquele que ocorreu com o princípio da precaução, tornando-o 

um “fiel da balança” para solucionar os casos de colisão.  

 Entender assim equivaleria a dizer que todos os casos envolvendo colisão 

seriam solucionados em prol da proteção ambiental, não importando qual o direito 

fundamental que se opõe àquela, no caso concreto.  De fato, segundo os adeptos 

desta tese, qualquer decisão administrativa ou legislativa que não privilegie o direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado seria inconstitucional.  

Este entendimento contraria frontalmente a compreensão universal sobre o tema da 

colisão de princípios, a começar pela doutrina de Alexy.  

 Logo, além de configurar um alargamento indevido na aplicação do 

princípio da proibição do retrocesso, a tese segundo a qual ele incidiria também nas 

decisões administrativas padece de um equívoco decorrente da adoção de uma 

premissa que não pode ser aceita, qual seja, a de que existiria um direito 

fundamental absoluto, que deveria ser privilegiado em todo e qualquer caso de 

colisão633. 
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 Neste sentido: “Outro aspecto importante diz respeito aos deveres de proteção do Estado (já 
tratados anteriormente) que estabelecem a vinculação dos poderes públicos a garantir a máxima 
eficácia aos direitos fundamentais, resguardando-os contra qualquer violação (e retrocesso!). Negar 
reconhecimento ao princípio da proibição do retrocesso significa, em última, admitir que os órgãos 
legislativos (assim como  o poder público de um modo geral), a despeito de estarem 
inquestionavelmente vinculados aos direitos fundamentais e às normas constitucionais em geral, 
dispõem do poder de tomar livremente suas decisões mesmo em flagrante desrespeito à vontade 
expressa do Constituinte, ainda mais onde existe um dever de proteção e/ou um dever de atuação 
constitucionalmente estabelecido” (SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago. Direito 
Ambiental Constitucional, p. 201).  Os autores não levam em conta, contudo, que a proteção 
ambiental não é o único direito fundamental protegido pela Constituição, nem que existem outros 
direitos, de mesma hierarquia, igualmente dignos de tutela. 
632

 Neste sentido, ao tratar do tema, Alexandra Aragão assinala que “o princípio põe limites à adopção 
de legislação de revisão ou revogatória” (Direito Constitucional do Ambiente da União Européia, p. 
57). 
633

 “Tais eixos [econômico, social e ambiental], contudo, devem ser concebidos e aplicados de forma 
isonômica e equilibrada, refutando-se, consoante já alertado, toda e qualquer hierarquização prévia, 
notadamente pelo fato de que é no conjunto que tais dimensões se prestam à promoção de uma 
existência digna” (SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Ambiental 
Constitucional, p. 253). 
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 Fosse assim e seria legítimo sustentar a existência do mesmo princípio 

em relação a outros direitos fundamentais.  Poderíamos ter, então, o princípio da 

proibição do retrocesso do desenvolvimento econômico e social, a proibição do 

retrocesso do direito à livre iniciativa, do direito de propriedade, dentre inúmeros 

outros. Basta que o intérprete considere que tais direitos são mais relevantes que 

outros para que se legitime o entendimento.  Nem se alegue, novamente, que o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado seria hierarquicamente superior 

aos demais, por ser de 3a geração.  Como dito e repetido inúmeras vezes, em que 

pese a relevância da proteção ambiental, não só para as presentes como para as 

futuras gerações, a mesma não é absoluta e não prevalece como regra, embora isto 

possa perfeitamente ocorrer no caso concreto envolvendo colisão.  

 Com efeito, a tese, embora sedutora, não pode ser aceita da maneira 

radical como vem sendo proposta por alguns, sob pena de afronta ao entendimento 

consagrado de que não há direito fundamental absoluto. Os casos de colisão se 

resolvem, repita-se, mediante tentativa de harmonização e, frustrada esta, mediante 

a aplicação de um direito em detrimento do outro, à luz da máxima da 

proporcionalidade, no caso concreto e mediante argumentação.  De modo que a 

invocação de um princípio cuja aplicabilidade significa uma solução apriorística para 

os casos de colisão de direitos fundamentais, a nosso sentir, não pode ser aceita da 

maneira como proposta.  Mesmo que se invoque, como fundamento, a incidência do 

direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada – garantias que, 

paradoxalmente, costumam ser aprioristicamente desconsideradas quando colidem 

com o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.  O que 

deve ocorrer, segundo o que dita a doutrina universal a respeito do tema, é a 

solução caso a caso e nunca a priori.  

 Os dois exemplos utilizados pela doutrina brasileira para sustentar a 

incidência do princípio da proibição do retrocesso ecológico são os polêmicos 

Código Ambiental de Santa Catarina e o novo Código Florestal.  Trata-se, ambos, de 

diplomas legislativos que adotaram padrões menos restritivos de proteção ambiental 

em relação ao ordenamento jurídico preexistente e que, portanto, na visão dos 

autores que se dedicaram a examinara matéria, seriam inconstitucionais por afrontar 

o aludido princípio634. 
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 SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago. Notas sobre os deveres de proteção do 
Estado e a garantia da proibição de retrocesso em material socioambiental, p. 35-49. GUERRA, 
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 O tema é bastante polêmico e merece uma reflexão a respeito. 

 Inicialmente, no que tange ao Código catarinense, quer-nos parecer que a 

inconstitucionalidade decorra não do princípio ora em exame, mas sim da afronta ao 

art. 24 da CF/88.  Consoante já tivemos a oportunidade de sustentar, houve, por 

parte do legislador estadual, um extrapolamento dos limites de competência 

concorrente com disciplinas diversas da legislação federal então em vigor, 

especialmente a Lei n. 4.771/65635.  Logo, a inconstitucionalidade de alguns 

dispositivos do diploma em questão não decorre da incidência do princípio da 

proibição do retrocesso ecológico, que sequer necessitaria ser invocado na hipótese, 

de vez que, a toda evidência, não se trata hipótese de colisão, mas sim de 

descumprimento às normas constitucionais reguladoras da competência legislativa. 

 Absolutamente distinta é a situação envolvendo o novo Código Florestal 

Brasileiro, recentemente sancionado pela Presidente da República (Lei n. 12.651/12) 

e que se fez acompanhar de Medida Provisória (n. 571/12) especificamente editada 

para complementá-lo. De fato, ante a revogação expressa, pelo novel diploma, da Lei 

n. 4.771/65, poder-se-ia cogitar, na espécie, da aplicação do princípio da proibição 

do retrocesso ecológico. A primeira advertência que se deve fazer é de que a lei 

nova veio a suceder a antiga, ou seja, não houve a mera revogação do diploma que 

protegia as florestas, mas sim a sua substituição por um novo Código.  

 Isso é importante porque um dos requisitos para a incidência do princípio 

da proibição do retrocesso é justamente a circunstância de que tenha havido 

somente a revogação da norma, sem a adoção de uma política correspondente que 

venha a substituir aquela.  É clara a lição de Luís Roberto Barroso ao tratar do 

princípio de maneira genérica: 

 

Nessa ordem de ideias, uma lei posterior não pode extinguir um 
direito ou uma garantia, especialmente os de cunho social, sob pena 
de promover um retrocesso, abolindo um direito fundado na 
Constituição. O que se veda é o ataque à efetividade da norma, que 
foi alcançada a partir de sua regulamentação. Assim, por exemplo, 
se o legislador infraconstitucional deu concretude a uma norma 
programática ou tornou viável o exercício de um direito que dependia 
de sua intermediação, não poderá simplesmente revogar o ato 

                                                                                                                                                                                     

Isabella Franco. PINHEIRO, Gabriela Guimarães. CONCEIÇÃO, Maria Collares Felipe da. Área de 
preservação permanente e reserva florestal legal no Código Florestal brasileiro, p. 97. 
635

 Conforme sustentamos em A disciplina das APPs e da reserva legal no Código Florestal de Santa 
Catarina.  
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legislativo, fazendo a situação voltar ao estado de omissão legislativa 
anterior636. 

 

 Perceba-se que o autor claramente aponta como exigência, para que seja 

aplicável o princípio, de que a norma tenha sido revogada, retornando-se ao estado 

anterior de ausência de lei disciplinando a matéria. Em outro trabalho, seu ponto de 

vista é reafirmado: 

 

O que a vedação do retrocesso propõe se possa exigir do Judiciário 
é a invalidade da revogação de normas que, regulamentando o 
princípio, concedam ou ampliem direitos fundamentais, sem que a 
revogação em questão seja acompanhada de uma política 
substitutiva ou equivalente. Isto é: a invalidade, por 
inconstitucionalidade, ocorre quando se revoga uma norma 
infaconstitucional concessiva de um direito, deixando um vazio em 
seu lugar. Não se trata, é bom observar, da substituição de uma 
forma de atingir o fim constitucional por outra, que se entenda mais 
apropriada. A questão que se põe é a da revogação pura e simples 
da norma infraconstitucional, pela qual o legislador esvazia o 
comando constitucional, exatamente como se dispusesse contra ele 
diretamente637. 

 

 No mesmo norte, argumenta Ana Paula de Barcellos:  

 

Partindo desses pressupostos, o que a eficácia vedativa do 
retrocesso propõe se possa exigir do Judiciário é a invalidade da 
revogação dos enunciados que, regulamentando o princípio 
constitucional, ensejaram a aplicação e a fruição dos direitos 
fundamentais ou ainda os ampliaram, toda vez que tal revocação não 
seja acompanhada de uma política substitutiva. Isto é: a invalidade, 
por inconstitucionalidade, ocorrerá quando se revogam as 
disposições infraconstitucionais descritas um vazio em seu lugar. A 
ideia é que a revogação de um direito, já incorporado como efeito 
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O Direito Constitucional e a efetividade de suas normas, p. 152-3. Neste sentido, também, v. o voto 
do Min. Celso de Mello na ADI n. 3.105, em que assinalou: “Na realidade, a cláusula que proíbe o 
retrocesso em matéria social traduz, no processo de sua concretização, verdadeira dimensão 
negativa pertinente aos direitos sociais de natureza prestacional, impedindo, em consequência, que 
os níveis de concretização dessas prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser reduzidos ou 
suprimidos, exceto nas hipóteses – de todo inocorrente na espécie – em que políticas 
compensatórias venham a ser implementadas pelas instâncias governamentais”. 
637

Interpretação e aplicação da Constituição, p. 381. Invocando a lição do autor, Guilherme José 
Purvin de Figueiredo, após registrar que “o que se espera é que estes direitos fundamentais [meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, proteção do patrimônio histórico e cultural e função social da 
propriedade]  sejam progressivamente ampliados, dentro de uma perspectiva de evolução histórica da 
humanidade”, assinala: “Dentro desse contexto, o princípio da vedação de retrocesso afirma que é 
inválida a revogação de normas que tiverem regulamentado estes direitos fundamentais, sem que 
venham ser substituídas por outras normas ainda mais abrangentes” (Curso de Direito Ambiental, p. 
150). 
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próprio do princípio constitucional, o esvazia e viola, tranando-se, 
portanto, de uma ação inconstitucional638. 

 

 Depois de asseverar que o fenômeno é bastante implausível de ocorrer 

em um regime democrático, a autora dá o exemplo de uma hipotética proposta que 

pretendesse a revogação do Código de Defesa do Consumidor, atingindo assim o 

núcleo essencial do direito fundamental contido no art. 5o, XXXII, da CF/88, o que 

seria bastante improvável.  Na maioria dos casos, afirma ela, o intérprete estará 

diante de situações intermediárias, que restringem em parte a eficácia do direito 

fundamental.  A pergunta que formula é se, em tais casos, seria aplicável o princípio 

da vedação do retrocesso639.  . Ao iniciar a resposta a esta delicada questão, a autora 

afirma: 

 

Ao regulamentar um determinado direito fundamental, o legislador 
faz opções em função daquilo que lhe parece mais conveniente e 
necessário em face do momento histórico em que vive e do futuro 
próximo. Se se entender que a vedação do retrocesso impede 
qualquer tipo de restrição da regulamentação vigente, isso significará 
concluir que as opções concretas de um determinado legislador não 
poderiam ser alteradas, salvo para ampliar o alcance do direito ou a 
proteção e as prerrogativas por ele conferidas. Isto é: a 
regulamentação concreta de um direito formaria com a sua própria 
previsão constitucional um bloco de constitucionalidade, à qual se 
reconheceria o status de uma cláusula pétrea ampliada, 
inviabilizando sua restrição640. 

 

 Ora, tendo a Lei n. 12.651/12 substituído integralmente a Lei n. 4.771/65 e 

adotado uma nova política florestal para o Brasil – independentemente de ser ela 

boa ou ruim – é de se afastar, por completo, a incidência do princípio da proibição do 

retrocesso ecológico, que, repita-se, somente seria aplicável se tivesse havido 

apenas a revogação do Código antigo, sem a necessária adoção de um novo 

regime. 

 Deste modo, mesmo que se considere que o novo Código atinja o núcleo 

essencial do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o 
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A eficácia juridical dos princípios constitucionais, p. 87. Logo adiante, a autora arremata, de modo 
lapidar: “Não se trata, é bom observar, da substituição de uma forma de atingir o fim constitucional 
por outra, que o novo legislativo entenda mais apropriada. A questão que se põe é a da revogação 
pura e simples da disposição infraconstitucional por meio da qual o legislador esvazia o comando 
constitucional, exatamente como se dispusesse contra ele diretamente, daí por que as consequências 
hão de ser as mesmas nos dois casos” (op. cit., p. 88). 
639

 Op. cit., p. 88-9. 
640

 Op. cit., p. 89. 
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fato é que o legislador ordinário não deixou um vazio no ordenamento jurídico, mas 

manteve-o preenchido com a edição da Lei n. 12.651/12, que levou em conta outros 

direitos fundamentais em jogo. Pretender a aplicação do princípio da vedação do 

retrocesso neste caso representa uma postura autoritária daqueles que não admitem 

que há outros direitos fundamentais igualmente dignos de tutela e que o legislador 

levou em conta esta realidade ao editar a nova norma. Aliás, como bem pondera 

Ana Paula de Barcelos, 

 

seria implausível afirmar que a regulamentação dos direitos 
fundamentais a cargo do Legislador, sobretudo os veiculados pela 
Carta como princípios, admita apenas um conteúdo e uma forma em 
particular. Muito ao revés, até por conta das diversas concepções 
ideológicas, filosóficas e políticas que envolvem os direitos nas 
sociedades plurais, diferentes regulamentações podem ser 
validamente editadas. E se é assim, cristalizar em um bloco de 
constitucionalidade imutável determinada disciplina 
infraconstitucional de um direito fundamental parece 
indesejavelmente invasivo do espaço reservado à deliberação 
democrática e à manifestação do pluralismo político641.  

 

 Até porque, embora a normatização recentemente editada tenha trazido 

alguns retrocessos do ponto de vista ambiental, boa parte da disciplina anterior, 

constante do Código de 1965, foi mantida e até mesmo ampliada.  É o que sucede, 

por exemplo, com o rol das áreas de preservação permanente, que em grande 

medida permanece o mesmo, com alguns acréscimos e aperfeiçoamentos, como é o 

caso dos manguezais e das veredas (incisos VII e XI do art. 4º da Lei n. 12.651/12)  

 É bem verdade que o regime jurídico de tais áreas sofreu alguns 

retrocessos, como é o caso da ampliação das hipóteses de se computá-las no 

cálculo da reserva legal (art. 15) ou mesmo a obrigatoriedade de recuperação de 

apenas parte da mata ciliar em áreas rurais consolidadas (art. 61-A).  Mas aí já se 

está diante de hipótese de colisão, solucionada pelo legislador e pela Presidente da 

República. 

 Por ora, o que se quer demonstrar é ser inviável a invocação do princípio 

que ora estamos a discutir, tendo em vista que não houve a revogação pura e 

simples da norma que visava a dar eficácia ao direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado.  Ao contrário, o que ocorreu foi a substituição da política 
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A eficácia jurídica dos princípios constitucionais, p. 89. 
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florestal então em vigor por outra que, segundo entendeu o legislador, é mais 

consentânea com a realidade brasileira dos dias de hoje. 

 Suponha-se, porém, que assim não se entendesse e que se desejasse 

ver aplicado ao caso o princípio da proibição do retrocesso ecológico, como já 

defendia parcela da doutrina antes mesmo de a nova lei entrar em vigor.  Seguindo a  

linha do que se sustentou até aqui, o que se pode afirmar, sem qualquer receio, é 

que a lei recentemente editada foi o resultado da ponderação entre direitos 

fundamentais colidentes, quais sejam, o meio ambiente ecologicamente equilibrado 

e o desenvolvimento econômico e social. 

 Com efeito, pode-se perceber a tentativa de harmonização a que 

procedeu o legislador/Presidente da República já no capítulo das disposições gerais 

do novo Código, de que se extrai: 

 

Art. 1º-A. Esta Lei estabelece normas gerais com o fundamento 
central da proteção e uso sustentável das florestas e demais formas 
de vegetação nativa em harmonia com a promoção do 
desenvolvimento econômico, atendidos os seguintes princípios:  
(...). 
IV - consagração do compromisso do País com o modelo de 
desenvolvimento ecologicamente sustentável, que concilie o uso 
produtivo da terra e a contribuição de serviços coletivos das florestas 
e demais formas de vegetação nativa privadas (grifamos). 

 

 Perceba-se que o intuito da nova lei é o da tentativa de harmonização 

entre os direitos colidentes.  Ao se examinar a íntegra do novo texto, contudo, 

percebe-se que, vez por outra, houve a necessidade de se fazer prevalecer um 

direito sobre o outro.  Se isto se deu de forma adequada, ou não, é assunto que dá 

margem a discussões intermináveis.  

 De fato, para aqueles que entendem que há direitos fundamentais 

absolutos, o resultado dos intensos debates que antecederam a edição da Lei n. 

12.651/12 pode ser visto com reservas e estar sujeito a críticas.  É que, em uma 

análise fria do diploma, o que se percebe é que ele, apesar dos pesares, buscou sim 

a harmonização dos direitos fundamentais colidentes, e, quando isto não foi 

possível, fez prevalecer um deles, sacrificando de certo modo o outro.  

 Esta visão, contudo, certamente é muitíssimo difícil de ser aceita pelos 

radicais defensores de um e de outro princípios, que normalmente não aceitam que 

não há hierarquia entre eles e, portanto, não têm a mínima noção do que é a 
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dificuldade de se editar um diploma como esse, que buscou a todo custo a 

concordância prática. Muito mais cômodo, sem dúvida, é defender a adoção de um 

modelo que privilegia apenas um dos direitos fundamentais em jogo, deixando de 

lado qualquer outro, por mais relevante que seja.  

 Deste modo, parece-nos equivocada tanto a postura de ambientalistas 

radicais, que chegaram a propugnar pelo veto total ao projeto aprovado pelas duas 

Casas do Congresso Nacional, quanto a dos chamados ruralistas, que pretendiam 

ainda maiores retrocessos à proteção do meio ambiente.  

 Sobre os primeiros, diga-se que a importância da tutela da flora é inegável 

e assim tem sido reconhecida ao longo das últimas décadas.  Não há dúvidas de 

que a proteção das florestas representa um ganho inestimável para as presentes e 

futuras gerações.  No entanto, não se pode esquecer que, num país como o nosso, 

em que a agricultura familiar representa o sustento de grande parte da população, o 

cumprimento de uma lei como a de 1965 muitas vezes gerava dificuldades em se 

preservar o núcleo essencial de outros direitos fundamentais, como a vida, o 

trabalho, a dignidade da pessoa humana, dentre outros. Em diversos Estados da 

Federação, o cumprimento integral das normas do Código Florestal antigo 

representava o aniquilamento completo do direito de propriedade e das 

possibilidades de subsistência do pequeno produtor rural. É donde surgiu a 

necessidade de compatibilização, com a possibilidade, por exemplo, de se computar, 

no cálculo dos percentuais da reserva legal, as áreas de preservação permanente, 

reduzindo o ônus que recaía sobre o proprietário.  

 De outro lado, a postura de parte dos ruralistas, que desejava ver 

reduzidos os limites das áreas de preservação permanente, também não se 

justificava, dada a importância ecológica das mesmas.  À vista disso, como já 

referido, o legislador manteve praticamente intacto o rol das APPs instituído pela lei 

anterior, privilegiando, no ponto, o direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

 Percebe-se, pois, que se fosse possível invocar o princípio da proibição 

do retrocesso ecológico, na hipótese – e não o é, já que não houve a mera 

revogação da norma mas a sua substituição por outra, que contempla nova política – 

a análise a ser feita pelo Poder Judiciário deve ter, como pano de fundo, a existência 

de colisão de direitos fundamentais, resolvendo-se, por conseguinte, mediante 

ponderação, caso impossível a concordância prática. E, ao que nos parece, o 
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legislador, com todas as dificuldades inerentes, assim já procedeu, chegando a 

resultado que, se não é o melhor, foi o possível diante das circunstâncias atuais. 

 Vejamos agora o mais famoso precedente jurisprudencial acerca da 

matéria.  Trata-se de situação enfrentada pelo STJ, que, utilizando, ainda que 

discretamente, o princípio da proibição do retrocesso ecológico, decidiu a 

controvérsia, na verdade, em favor do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. É o 

que se passa a examinar a seguir. 

 A ementa do aresto a que ora se faz referência, nos pontos em que nos 

interessa, foi vazada nos seguintes termos: 

 

PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL 
URBANÍSTICO. LOTEAMENTO CITY LAPA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. RESTRIÇÕES 
URBANÍSTICO-AMBIENTAIS CONVENCIONAIS ESTABELECIDAS 
PELO LOTEADOR. ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL EM FAVOR DE 
TERCEIRO, DE NATUREZA PROPTER REM. DESCUMPRIMENTO. 
PRÉDIO DE NOVE ANDARES, EM ÁREA ONDE SÓ SE ADMITEM 
RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES. PEDIDO DE DEMOLIÇÃO. VÍCIO 
DE LEGALIDADE E DE LEGITIMIDADE DO ALVARÁ. IUS 
VARIANDI ATRIBUÍDO AO MUNICÍPIO. INCIDÊNCIA DO 
PRINCÍPIO DA NÃO-REGRESSÃO (OU DA PROIBIÇÃO DE 
RETROCESSO) URBANÍSTICO-AMBIENTAL. VIOLAÇÃO AO ART. 
26, VII, DA LEI 6.766/79 (LEI LEHMANN), AO ART. 572 DO 
CÓDIGO CIVIL DE 1916 (ART. 1.299 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002) 
E À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ART. 334, I, DO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL.VOTO-MÉRITO. 
(…). 
10. O relaxamento, pela via legislativa, das restrições urbanístico-
ambientais convencionais, permitido na esteira do ius variandi de que 
é titular o Poder Público, demanda, por ser absolutamente fora do 
comum, ampla e forte motivação lastreada em clamoroso interesse 
público, postura incompatível com a submissão do Administrador a 
necessidades casuísticas de momento, interesses especulativos ou 
vantagens comerciais dos agentes econômicos. 
11. O exercício do ius variandi, para flexibilizar restrições urbanístico-
ambientais contratuais, haverá de respeitar o ato jurídico perfeito e o 
licenciamento do empreendimento, pressuposto geral que, no Direito 
Urbanístico, como no Direito Ambiental, é decorrência da crescente 
escassez de espaços verdes e dilapidação da qualidade de vida nas 
cidades. Por isso mesmo, submete-se ao princípio da não-regressão 
(ou, por outra terminologia, princípio da proibição de retrocesso), 
garantia de que os avanços urbanístico-ambientais conquistados no 
passado não serão diluídos, destruídos ou negados pela geração 
atual ou pelas seguintes642. 
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 REsp. n. 302.906/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, in DJe de 1º/12/10. Sobre o aresto: “Visando 
assegurar a correta conformação dos deveres estatais de proteção, além de viabilizar a proteção 
adequada e suficiente do direito fundamental ao meio ambiente, o mesmo Superior Tribunal de 
Justiça pronunciou expressamente o imperativo de proteção de maior relevância, e que estabelece 
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 A situação discutida no acórdão consistiu no alcance da eficácia das 

restrições convencionais estabelecidas na instalação de loteamento urbano, quando 

lei posterior impôs padrões menos restritivos de uso e ocupação do solo.  Com o 

argumento de que as restrições convencionais devem prevalecer em tais hipóteses, 

promoveu-se ação de nunciação de obra nova contra construtora que obteve alvará 

para construir um edifício em área originariamente destinada a residências 

unifamiliares.  Posteriormente, foi proposta ação civil pública, que tramitou em 

conexão de causas.  

 O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar os recursos interpostos 

contra a sentença de procedência, assim se pronunciou: 

 

NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. Inclusão dos vendedores do imóvel 
no polo passivo. ILEGITIMIDADE. Extinção sem apreciação do 
mérito. Restrições convencionais estabelecidas pelo loteador, 
arquivadas no registro imobiliário e transcritas nas escrituras de 
alienação dos lotes. Irrelevante a omissão das restrições nas 
escrituras subsequentes. Observância às mesmas garantida por lei 
municipal. Ação procedente. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Julgamento conjunto com a nunciação de 
obra nova. Conexão. Identidade de partes e entre pedido e causa de 
pedir. Ação procedente. Recurso do Movimento Defenda São Paulo 
provido para excluir a imposição de sucumbência, desprovidos os 
demais. 

 

 Sobreveio, então, recurso especial interposto pela empresa, alegando 

vulneração, pelo acórdão, a diversos dispositivos de lei federal. O voto originário do 

Relator, Min. Herman Benjamin, foi no sentido de conhecer parcialmente do recurso 

e negar-lhe provimento.  

 Após ter pedido vista dos autos, a Min. Eliana Calmon inaugurou a 

divergência, tendo votado no sentido de conhecer do recurso pelas alíneas “a” e “c” 

do mandamento constitucional e lhe dar provimento. O entendimento foi 

integralmente seguido pelo Min. Humberto Martins, em voto proferido também após 

pedido de vista.  

 Diante do voto do Min. Castro Meira no sentido de acompanhar o relator 

quanto ao conhecimento do recurso, o julgamento foi desempatado pelo Ministro 

                                                                                                                                                                                     

forte relação com uma noção de mínimo existencial, qual seja, um princípio de proibição de 
retrocesso” (AYALA, Patryck de Araújo. Devido processo ambiental e o direito fundamental ao meio 
ambiente, p. 202). 
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Carlos Fernando Mathias (Juiz Convocado do TRF 1a Região), que seguiu a 

divergência. 

 Vencido em relação à admissibilidade do recurso, o relator pediu vista dos 

autos e voltou trazendo um substancioso voto em que examina, com detalhes, cada 

um dos argumentos debatidos na causa – e acrescenta um, qual seja, o da 

incidência do princípio da proibição do retrocesso.  Votou, portanto, por negar 

provimento ao recurso. 

 Após a retificação de voto do Min. Castro Meira, para acompanhar o 

relator, e a ratificação dos votos dos Ministros Eliana Calmon e Humberto Martins, 

que mantiveram a divergência, houve a convocação do Ministro Mauro Campbell 

Marques, que desempatou a votação ao negar provimento ao recurso. 

 Como se vê, o debate foi bastante intenso e a decisão foi proferida em 

apertada maioria, tanto no que tange à admissibilidade do recurso quanto ao seu 

mérito.  

 Examinando-se os votos proferidos, pode-se reafirmar o dito acima, ou 

seja, a quaestio foi decidida à luz da incidência do direito adquirido e do ato jurídico 

perfeito. De fato, entendeu a maioria dos integrantes da 2a Turma do STJ que as 

restrições convencionais, uma vez estabelecidas e constantes do memorial 

descritivo averbado no registro imobiliário, devem prevalecer sobre modificações 

legais que estabeleçam padrões menos restritivos no que toca ao uso e à ocupação 

do solo. Já no voto originariamente proferido pelo relator pode-se verificar que a 

controvérsia se cingiu a este aspecto: 

 

Quanto a esses pontos (direito adquirido e supremacia do interesse 
público sobre o direito de propriedade), os únicos ventilados na 
Apelação dentre aqueles que a recorrente aponta como omissões do 
Tribunal de origem, verifico que houve manifestação expressa da 
Corte Estadual.  

  

 O mesmo se pode dizer do voto-vista da Ministra Eliana Calmon, de que 

se extrai: 

 

Dos memoriais transcrevo parte do voto condutor do acórdão, que 
demonstra, à saciedade, a inexistência de omissão: 
(...). 
“Data vênia”, estar-se-ia ferindo o direito adquirido e até mesmo o 
ato jurídico perfeito. A lei superveniente estaria ofendendo direito do 
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loteador, dos adquirentes dos lotes, dos vizinhos (grifos no 
original). 

 

 Não é outra a conclusão a que se chega a partir da seguinte passagem 

do voto de mérito do relator: 

 

Evidentemente, não é qualquer restrição convencional que pode ser 
inserida nos “compromissos de compra e venda” e nas “cessões ou 
promessas de cessão”. Essas cláusulas devem estar, para usar a 
apropriada expressão da Ministra Eliana Calmon, em harmonia com 
“as normas de postura municipal”. Tal compatibilização é feita, 
fundamentalmente, no momento de aprovação do loteamento, 
licenciamento esse que, uma vez incorporadas as restrições 
convencionais, convoca a garantia do ato jurídico perfeito e as 
protege contra o risco da retroatividade da lei posterior, naquilo em 
que forem mais rigorosas que as exigências do legislador posterior, 
nos termos do art. 6° da Lei de Introdução ao Código Civil. 

 

 Ainda, para que não pairem quaisquer dúvidas, do voto de desempate do 

Ministro Mauro Campbell Marques extrai-se: “Penso que, neste ponto, tudo se 

resolve guardando-se atenção ao que dispõe o art. 5o, inc. XXXVI, da CR/88, dada 

a proteção que confere ao ato jurídico perfeito”. 

 Pode-se concluir, portanto, que a matéria foi decidida à luz da referida 

garantia constitucional.  Por maioria apertada de votos, entendeu a Corte incidir, na 

hipótese, as garantias do direito adquirido e do ato jurídico perfeito, seguindo, assim, 

o que sempre sustentou tradicional doutrina643.  

 A propósito, diga-se que o tema não é desconhecido do Tribunal, que, em 

mais de uma oportunidade, já havia se manifestado exatamente nos mesmos 

                                                           
643

 “Há, porém, um aspecto que merece consideração, que é o seguinte: é inegável que loteador e 
comprador de lotes se comprometeram numa relação jurídica convencional de natureza privada. Essa 
relação vale entre as partes, conferindo direitos e obrigações. Logo, quando uma das partes 
desrespeita o pactuado, em princípio os demais têm o direito de exigir dele conduta conforme a 
avença. Têm o direito adquirido de embargar, judicialmente, a obra ou o uso desconforme com o 
pactuado” (SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro, p. 259). “Restrições convencionais 
são as que o loteador estabelece no plano de loteamento, arquiva no Registro Imobiliário e transcreve 
nas escrituras de alienação dos lotes como cláusulas urbanísticas a serem observadas por todos em 
defesa do bairro, inclusive a Prefeitura que as aprovou. Por isso, quem adquire lote diretamente do 
loteador ou de seus sucessores deve observância a todas as restrições convencionais do loteamento, 
para preservação de suas características originárias, ainda que omitidas nas escrituras 
subsequentes, porque o que prevalece são as cláusulas iniciais do plano de urbanização, e, 
consequentemente, todos os interessados no loteamento – proprietário ou compromissário de lote, 
loteador e Prefeitura – têm legitimidade para defendê-las judicialmente, como já decidiu o Tribunal de 
Justiça de São Paulo em acórdão de que fomos relator e está expresso no art. 45 da Lei 6.766/79” 
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de construir, p. 113-4).  
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moldes daquele que restou sufragado pela maioria, sendo um dos acórdãos, 

inclusive, invocado nas razões de decidir644.   

 Outro aresto, ainda mais contundente, decidiu a controvérsia em absoluta 

conformidade com o mesmo entendimento – sem, contudo, fazer qualquer menção 

ao princípio que ora se está a examinar –, verbis: 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROJETO DE LOTEAMENTO. 
APROVAÇÃO. LIMITES JURIDICOS. 
1. Configura-se direito subjetivo a ser protegido via mandado de 
segurança o ato de aprovação de projeto de urbanização e 
loteamento, devidamente averbado no registro imobiliário, definindo 
determinados parâmetros como gabarito, área de edificação, ou 
ocupação, etc. 
2. O direito de protocolo há de ser homenageado, em tais hipóteses, 
haja vista cometer ilegalidade a autoridade administrativa que, após 
ter o município aprovado projeto dessa natureza e o averbado no 
registro imobiliário, pretende torná-lo sem efeito, sob o fundamento 
de que o referido projeto apresenta-se em desacordo com a 
legislação posterior. 
3. É prevalente o entendimento de que a regra jurídica, salvo se for 
para beneficiar, aplica-se para o presente e para o futuro. 
4. A legislação posterior restritiva ao direito de construir não pode 
atingir ao particular que se encontra protegido por relação jurídica 
consolidada e legalmente constituída.  
(...)645. 

 

 Logo, a orientação adotada pelo voto condutor foi aquela constante da 

jurisprudência da Corte, não havendo, portanto, nada de novo no acórdão em 

comento, sob esta ótica. A novidade está na inserção, pelo voto majoritário, da 

incidência do princípio da proibição do retrocesso ecológico.  No ponto, colhe-se da 

ementa do julgado: 

 

10. O relaxamento, pela via legislativa, das restrições urbanístico-
ambientais convencionais, permitido na esteira do iusvariandi de que 
é titular o Poder Público, demanda, por ser absolutamente fora do 
comum, ampla e forte motivação lastreada em clamoroso interesse 
público, postura incompatível com a submissão do Administrador a 
necessidades casuísticas de momento, interesses especulativos ou 
vantagens comerciais dos agentes econômicos. 

                                                           
644

 REsp. n. 226.858/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, in DJU de 7/8/00. 
645

 REsp. n. 77.154/RJ, Rel. Min. José Delgado, in DJU 26/8/96.  Em outro caso, embora por 
fundamento distinto (princípio da moralidade), a 1

a
 Turma da Corte manteve acórdão que anulara ato 

administrativo calcado em lei municipal que alterou destinação de loteamento residencial para misto, 
já que ofensivo ao interesse público e por beneficiar apenas o interesse de alguns (REsp. n. 
474.475/SP, Rel. Min. Luiz Fux, in DJe de 6/10/08). 
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11. O exercício do ius variandi, para flexibilizar restrições urbanístico-
ambientais contratuais, haverá de respeitar o ato jurídico perfeito e o 
licenciamento do empreendimento, pressuposto geral que, no Direito 
Urbanístico, como no Direito Ambiental, é decorrência da crescente 
escassez de espaços verdes e dilapidação da qualidade de vida nas 
cidades. Por isso mesmo, submete-se ao princípio da não-regressão 
(ou, por outra terminologia, princípio daproibição de retrocesso), 
garantia de que os avanços urbanístico-ambientais conquistados no 
passado não serão diluídos, destruídos ou negados pela geração 
atual ou pelas seguintes. 

 

 E do voto-mérito extrai-se: 

 

Vale dizer, o legislador pode, sim, abrandar as exigências 
urbanístico-ambientais convencionais. No entanto, ao contrário do 
amplo poder de intervenção que lhe confere a ordem constitucional e 
legal vigente para aumentar seu rigor, ao reduzi-lo só poderá fazê-lo 
em circunstâncias excepcionais e de maneira cabalmente motivada. 
Essa regra geral, aplicável ao Direito Urbanístico (em sintonia com 
igual fenômeno no Direito Ambiental), é decorrência da crescente 
escassez de espaços verdes e dilapidação da qualidade de vida nas 
cidades e submete-se ao princípio da não-regressão (ou, por outra 
terminologia, princípio da proibição deretrocesso ), garantia de que 
os avanços urbanístico-ambientais conquistados no passado não 
serão destruídos ou negados pela geração atual. 

 

 Contudo, o tema simplesmente não foi objeto de reflexão por qualquer 

dos outros magistrados que participaram do julgamento. Não fosse a menção feita 

na ementa do aresto e o correspondente desenvolvimento da tese em um pequeno 

trecho do longo e exaustivo voto do relator, nem sequer se poderia dizer que o tema 

teria sido objeto de apreciação pelo Tribunal.  

 Nenhum dos Ministros, além do relator, fez menção ao princípio da 

proibição do retrocesso ecológico.  Tampouco as partes, pelo que se tem notícia dos 

autos (aliás, se alguém fosse alegar, seriam os recorridos, pois a tese a estes 

beneficia e não aos recorrentes).  Poder-se-ia até cogitar de julgamento extra-petita, 

no particular, por afronta ao disposto nos arts. 128, 459 e 460 do CPC646.   

                                                           
646

 Para a melhor doutrina processualista, o juiz julga fora do pedido não apenas quando deixa de 
apreciar alguma(s) da pretensão(ões), mas também quando invoca causa de pedir não suscitada 
pelas partes: “A vedação ao juiz, no que se refere ao autor, não se restringe apenas ao pedido, mas 
também à causa de pedir. O julgador deve decidir a pretensão do autor com base nos fatos jurídicos 
por ele alegados, não podendo admitir outros como fundamento da procedência da ação” (BARBI, 
Celso Agrícola. Comentários ao Código de Processo Civil, p. 393). 
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 Mesmo que assim não se entenda, o fato é que a invocação ao princípio 

da proibição do retrocesso ecológico, no caso em análise, era não apenas 

desnecessário como absolutamente incabível.   .. O que houve – e disto não se tem a  

menor dúvida, bastando para tanto ler a íntegra do acórdão – foi a solução da causa 

mediante a aplicação das garantias constitucionais do direito adquirido e do ato 

jurídico perfeito. 

 Portanto, ao contrário do que se sustenta, o precedente não representa 

um indicativo sólido de que o STJ teria passado a adotar o princípio em tela. A uma 

porque proferido por maioria apertada de votos (3 a 2).  A duas porque, pelo que se 

depreende da leitura da íntegra do aresto, o argumento em questão foi 

superficialmente tratado apenas no voto do relator, não tendo sido invocado pelos 

demais votos majoritários. 

 Outra situação que chegou ao Judiciário envolvendo a invocação do 

princípio em apreço foi a ADIN n. 2009.027858-3, de Palhoça, intentada pelo 

Ministério Público de Santa Catarina contra a modificação do regime jurídico de 

parcela do território do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, transformando o 

referido trecho em área de proteção ambiental – APA, categoria de unidade de 

conservação de uso sustentável e, portanto, com proteção menos restritiva do que 

aquela relativa aos parques. Embora tenha admitido o argumento até para fins de 

reconhecer a adequação da via eleita, o Órgão Especial do Tribunal julgou 

improcedente o pedido, ante os seguintes argumentos: 

 

Nesse tocante, o exame da questão não permite concluir que o 
disposto nos artigos da Lei impugnada contraria a Carta Estadual, 
porque: a) em princípio, a lei não admite a degradação ambiental, 
antes, a repele, definindo a Bacia da Vargem do Braço como APA 
(art. 4.º, II, e art. 12, da Lei 14.661/09); b) a norma impugnada 
estabelece o desenvolvimento sustentável das comunidades que 
ocupavam a área há décadas (art. 13, Lei n. 14.661/09); c) há 
preservação dos mananciais hídricos da Vargem do Braço (art. 13, II, 
Lei n. 14.661/09); c) a lei determina o ordenamento da ocupação, uso 
e utilização do solo e das águas (art. 13, II, Lei 14.661/09); d) no art. 
14, da lei em apreço, há determinação para a criação de um 
Conselho Deliberativo, que ficará encarregado de administrar a 
unidade de conservação e, por fim; e) em seu art. 15, a norma 
determina a criação de um projeto de manejo, que deverá seguir as 
normas ambientais, visando o desenvolvimento sustentável da 
região647. 
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 Rel. Des. Pedro Manoel Abreu, in DJE de 13/8/09. Quanto à preliminar de inadequação da 
medida, a Corte assim se manifestou, com menção expressa ao princípio em tela: “Bem de ver que a 
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 Daí a conclusão do aresto:  

 

Assim, inexistindo na Lei 14.661/09 afronta direta à Constituição do 
Estado, e não configurado o aludido retrocesso com a reclassificação 
do Parque Estadual Serra do Tabuleiro, uma vez que a preservação 
do meio ambiente ainda está em pauta na legislação catarinense, 
tampouco evidenciado o aumento da degradação ambiental pela 
comunidade que habita o Parque da Serra do Tabuleiro há décadas, 
não há como reconhecer a inconstitucionalidade. 

 

 Inconformado, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpôs 

recurso extraordinário, por vislumbrar ofensa, pelo aresto, à Constituição Federal 

(art. 225, caput e § 1°, III) bem como ao art. 182, II, III e IV, da Constituição do 

Estado de Santa Catarina.  O apelo extremo foi admitido por decisão da lavra do 2º 

Vice-Presidente do TJSC, que reconheceu a plausibilidade da tese consubstanciada 

no princípio da proibição do retrocesso ecológico648.  

 À vista de tudo isso, pode-se dizer, sem receio de errar, que o princípio da 

proibição do retrocesso ecológico nada mais é do que uma solução encontrada pela 

doutrina como forma de orientar o Poder Judiciário a resolver casos de colisão de 

princípios fundamentais em favor da proteção ao meio ambiente.  De fato,  admitindo  

uma intervenção alta no princípio da separação de poderes, os adeptos da aludida 

tese, invocando o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, defendem que qualquer 

regra jurídica que venha a diminuir os padrões de proteção ambiental existentes é 

de ser declarada inconstitucional, independentemente do direito que aquela visa a 

tutelar. 

                                                                                                                                                                                     

causa de pedir fática constante da exordial indica uma possível afronta ao texto da Constituição do 
Estado, principalmente pelo intitulado princípio do não retrocesso ecológico, uma vez que a 
conversão da Vargem do Rio do Braço, de Parque a Área de Proteção Ambiental significaria um 
abrandamento da limitação legal antes imposta, já que a APA seria a menos restritiva dentre as doze 
categorias de unidades existentes na legislação pátria”.  Insta notar que um dos exemplos referidos 
por Carlos Alberto Molinaro para sustentar a adoção de limites ao princípio em questão é justamente 
o da “reversão parcial de reservas naturais para atividades culturais preciosas” (Direito Ambiental: 
proibição de retrocesso, p. 82).  
648

 “Além disso, vislumbra-se plausibilidade jurídica nas alegações do Ministério Público no tocante à 
apontada violação ao art. 225, caput e § 1°, III, da CF, reproduzida pelo art. 182, IV, da Constituição 
do Estado de Santa Catarina, no sentido de que a disposição não se constitui em norma meramente 
programática, mas que traça condicionantes determinadas para eventual alteração ou supressão dos 
espaços ambientalmente protegidos, cuja restrição traz implicitamente o princípio do não retrocesso 
social, no qual se encontra inserido o não retrocesso ambiental” (Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, in 
DJE de 6/6/12). 
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 Trata-se, a nosso sentir, de um equívoco, pois parte-se do pressuposto de 

que o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado deve 

prevalecer sempre, não importando qual o direito que se encontra em colisão e que 

é protegido pela nova regra.  

 O que deve ocorrer, em situações como as que tais, é inicialmente a 

tentativa de harmonização entre os direitos em conflito, o que pode ocorrer através 

da invalidação de apenas parte do diploma normativo, por exemplo.  Não sendo esta 

possível, parte-se para o sopesamento, aplicando-se a máxima da 

proporcionalidade, em suas três subdimensões, concluindo-se pela prevalência de 

um direito sobre o outro.  Os casos de impasse são resolvidos discricionariamente, 

mediante argumentação.  Ao final, chega-se à solução para a hipótese, mediante a 

prevalência de um direito fundamental sobre o outro, no caso concreto. 

 Sendo assim, é bem possível que, em alguns casos, o teste da 

proporcionalidade seja resolvido em favor do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, de modo que a lei que adote padrões menos restritivos 

de proteção ambiental deva ser declarada inconstitucional.  

 Isso não quer dizer, contudo, que sempre será assim, como advogam os 

defensores da incidência total e irrestrita do princípio da proibição do retrocesso 

ecológico. Entender o contrário equivale, a nosso sentir, a simplesmente ignorar a 

realidade, adotando-se a máxima da existência de um direito fundamental absoluto, 

que sempre deve prevalecer quando colide com qualquer outro, o que, como dito e 

repetido ao longo deste trabalho, não é de se admitir. 

 Assim sendo e mantendo-se a coerência, pode-se afirmar que haverá 

casos em que a colisão será resolvida em favor de outros direitos fundamentais, 

como a vida, a saúde, o trabalho, a dignidade da pessoa humana, o 

desenvolvimento econômico, a propriedade, etc. Para tanto, basta que a solução 

decorrente do teste da proporcionalidade penda em favor daqueles direitos e não da 

proteção ambiental.  Nestes casos, a lei que restrinja a tutela do meio ambiente em 

relação a outros atos normativos outrora em vigor não será declarada 

inconstitucional.  Em tais hipóteses, o princípio da proibição do retrocesso ecológico 

não incide, simplesmente porque a colisão não se resolveu a favor dos direitos 

fundamentais de que aquele emana. 

 Não se pode deixar de considerar, ademais, o risco de a adoção irrestrita 

do princípio em tela gerar um verdadeiro engessamento da atividade legislativa, com 
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o reconhecimento da inconstitucionalidade (por afronta à proibição do retrocesso) de 

qualquer norma que adote padrões menos restritivos de proteção ambiental – 

independentemente do direito que a regra vise a prestigiar. 

 Não é assim que deve ser, contudo. Em um sistema jurídico como o 

nosso, que segue a tradição da civil law, as leis exercem um papel fundamental e 

não podem simplesmente ser desconsideradas, como bem avalia Humberto Ávila: 

 

As regras não devem ser obedecidas somente por serem regras e 
serem editadas por uma autoridade. Elas devem ser obedecidas, de 
um lado, porque sua obediência é moralmente boa e, de outro, 
porque produz efeitos relativos a valores prestigiados pelo próprio 
ordenamento jurídico, como segurança, paz e igualdade. Ao contrário 
do que a exaltação dos princípios poderia fazer pensar, as regras 
não são normas de segunda categoria. Bem ao contrário, elas 
desempenham uma função importantíssima de solução previsível, 
eficiente e geralmente equânime de solução de conflitos sociais649. 

 

 No mesmo sentido é a lição de Virgílio Afonso da Silva: 

 

Um dos papéis mais importantes das regras no ordenamento jurídico 
é justamente aumentar o grau de segurança na aplicação do direito. 
Essa segurança é garantida ‘quando uma instância tem a 
competência de definir uma determinada linha’. Essa instância, em 
um Estado constitucional, é o legislador, e essa linha é definida pelas 
regras que ele cria650. 

 

 Logo, ainda que a nova legislação por vezes contrarie o ponto de vista 

defendido por determinado segmento, o Estado Democrático de Direito pressupõe 

respeito às leis emanadas do poder competente, de modo que a tentativa de 

simplesmente invalidá-las, com o fundamento de reduzirem a proteção a um 

fundamental, sem levar em conta que outro direito fundamental de igual hierarquia 

pode estar sendo tutelado, não nos parece aceitável, em absoluto. Nem se alegue, 

como pretendem alguns, que o legislador estaria impedido de restringir um direito 

fundamental.  Neste sentido, aliás, é a lição de Alexy: 

 

Constituições que garantem direitos fundamentais são tentativas de, 
ao mesmo tempo, organizar ações coletivas e assegurar direitos 
individuais. No caso dos direitos fundamentais esse duplo caráter 
pode ser percebido por meio da possibilidade de sua restrição por 
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 ÀVILA, Humberto. Teoria dos princípios, p. 114. 
650

 SILVA, Virgílio Afonso da. Teoria dos direitos fundamentais, p. 52. 
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parte do legislador. Essa possibilidade de restrição dos direitos 
fundamentais positivados é parte de sua essência651.  

 

 Não fosse assim e o Poder Legislativo estaria sempre impedido de agir, o 

que não é aceitável, ainda mais considerando-se que a inércia também pode muitas 

vezes representar ofensa a um direito fundamental652. 

 Lembre-se, por fim, com Dworkin, que “juízes devem aplicar a lei que 

outras instituições fizeram; eles não devem produzir novas leis”653.  Em outras 

palavras, o papel de legislar não pertence ao juiz, de modo que, em um Estado 

Democrático de Direito, a regra deve ser o respeito e a observância às normas 

editadas pelo parlamento, exceto, é claro, nas hipóteses de inconstitucionalidade.   

 Assim, a incidência do princípio da proibição do retrocesso ecológico, 

justamente por implicar uma exceção à regra geral, deve ser adotada de maneira 

prudente, no âmbito da colisão de direitos fundamentais (tentativa de harmonização 

seguida de proporcionalidade) e não de maneira irrestrita, sob pena de inviabilizar 

por completo a atividade legislativa, incidindo, aí sim, em inconstitucionalidade por 

afronta ao princípio da separação de poderes. 
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 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais, p. 626. 
652

 Sobre o tema, é interessante a ponderação feita por um dos mais ardorosos defensores do 
princípio em questão, ao afirmar: “O princípio da proibição de retrogradação socioambiental também 
tem seus limites. Sua extensão e proveito devem servir aos seres relacionados, e não servir-se deles. 
Toda imobilidade é gravosa quando travestida de imobilismo, vale dizer, quando repudia novas 
conquistas, apegando-se ao passado, ou fixando-se ao presente não deixa espaço para a inovação 
criativa. Por isso, não se pode imobilizar o progresso e, até mesmo, o regresso, quando este se 
impõe com a razão do princípio de proibição de retrogradação socioambiental” (MOLINARO, Carlos 
Alberto. Direito Ambiental: proibição de retrocesso, p. 81). 
653

Taking rights seriously, p. 82. Lembre-se que o autor admite exceções a esta regra, considerando 
que as regras da common law são normalmente vagas e reconhecendo, portanto, que em alguns 
casos os juízes fazem novas leis, velada ou explicitamente.  Mesmo em tais casos, ele adverte: “Mas 
quando eles fazem isto, devem agir como deputados da legislatura apropriada, estabelecendo a lei 
que eles imaginam que a legislatura editaria se estivesse a par do problema” (idem). Também assim, 
embora de maneira mais enfática, Lord Denning – “visto por muitos como um dos grandes juízes 
britânicos do século 20” e um “renomado ativista”, segundo Antonin Scalia e Bryan Garner – afirmava: 
“Minha crença de raiz é que o papel adequado de um juiz é fazer justiça entre as partes. Se há uma 
regra de direito que o impede de fazer justiça, então é da sua alçada fazer tudo o que ele 
legitimamente pode fazer para evitar a regra – ou mesmo mudá-la – de modo a fazer justiça no caso 
concreto que lhe é submetido. Ele não necessita esperar pela legislatura para intervir: porque isto 
pode jamais ser de algum auxílio no caso concreto” (The family story 174, apud SCALIA, Antonin. 
GARNER, Bryan A. Making your case, p. 27). 
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6.3 Interferência do Ministério Público nos órgãos da Administração Pública 

Ambiental: hipótese de colisão? 

 

 Um outro caso que diz respeito à interferência de um Poder no outro 

envolve a atuação do Ministério Público na esfera administrativa.  Tem se tornado 

cada vez mais comum que o Parquet Federal e Estadual (mas especialmente o 

primeiro), ao instaurar inquéritos civis (Lei n. 7.347/85, art. 8o, §1o), adote medidas 

que visam a compelir agentes públicos e privados a seguir suas orientações, em 

clara e nítida intervenção no Poder Executivo.  

 Inicialmente, cumpre examinar se efetivamente se trata de uma hipótese 

de colisão de direitos fundamentais.  Aparentemente, pode parecer que sim, uma 

vez que o direito que o Ministério Público afirma defender é, entre outros, o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial às 

presentes e futuras gerações.  Logo, há um direito digno de tutela, de um lado.  

Contudo, em uma hipótese como a que tal, qual seria o direito em colisão? A 

separação de Poderes?  

 Parece-nos que não.  Como é sabido e consabido, os Poderes da União 

são o Legislativo, o Executivo e Judiciário.  O Ministério Público, por mais que tenha 

sido alçado a uma condição única na história do Brasil e diferente das instituições 

congêneres que existem em outros países, não é um quarto Poder.  Trata-se de 

instituição autônoma e independente, mas que não possui ingerência sobre os 

demais Poderes.  Logo, não incidindo o princípio da separação de Poderes, não há 

que se falar em colisão de direitos fundamentais nos casos em que o Ministério 

Público tenta intervir na esfera da Administração Pública em matéria ambiental. 

Embora o princípio da separação de poderes venha sendo mitigado, na 

medida em que decisões judiciais têm admitido o exame de mérito do ato 

administrativo pelo Poder Judiciário, quando se trata do cumprimento de obrigações 

constitucionais como é caso da tutela do meio ambiente, conforme visto no subitem 

n. 6.1, supra, o fato é que a intervenção do Parquet perante os órgãos ambientais 

não pode ser feita de modo a ultrapassar a discricionariedade administrativa, sob 

pena de ilegalidade e abuso de poder.  

Deste modo, uma recomendação no sentido da revogação de uma licença 

ambiental, por exemplo, configura flagrante ilegalidade e inconstitucionalidade, uma 

vez que esta forma de desfazimento do ato administrativo é de competência 
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exclusiva da própria Administração Pública, dado que calcada em motivos de 

conveniência e oportunidade, nos termos do que preconiza a doutrina e o teor da 

Súmula 473 do STF654.  

 Isso não quer dizer que o Parquet não possa tentar exigir a observância 

das prescrições legais e constitucionais dos órgãos constituídos.  Nem tampouco 

que não possa responsabilizar quem quer  que seja por danos ambientais, seja na 

esfera cível, seja na criminal, além da improbidade administrativa. Para tanto, 

contudo, depende sempre do Poder Judiciário, que é a quem compete determinar o 

cumprimento das obrigações de fazer e não fazer e impor as sanções pela prática de 

ilícitos penais e por atos de improbidade.  O Ministério Público, por si só, não detém 

atribuição para tanto. 

 Assim sendo, não nos parece legítimo que o Ministério Público pretenda 

interferir diretamente em assuntos afetos à Administração Pública.  Não há qualquer 

previsão constitucional ou legal que faça assim concluir.  Entretanto, a instituição 

pode perfeitamente, através de seus membros, sugerir, orientar e opinar com vistas 

a cumprir a sua função de defensor dos interesses da coletividade, entre os quais se 

insere o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, pode também 

celebrar termos de compromisso de ajustamento de condutas com entidades 

públicas e privadas, visando também à proteção do bem ambiental.  Mas não pode ir  

tão longe a ponto de coagir quem quer que seja a cumprir com aquilo que considera 

correto (ainda que o esteja)655.   

 Neste contexto, é conveniente tratar de um instrumento extraordinário 

criado pela legislação que rege a atividade do Ministério Público Federal e Estadual, 

a chamada recomendação. Prevista no art. 6º, XX, da LC n. 75/93 – Estatuto do 

Ministério Público da União e no art. 27, parágrafo único, IV, da Lei n. 8.625/93 – Lei 
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 Neste sentido: “A intervenção do Ministério Público nos atos administrativos de licenciamento de 
empreendimentos com impacto ambiental somente se justifica quando presente ilegalidade ou abuso 
do poder discricionário, mostrando-se indevida a substituição do administrador público pelo órgão 
ministerial” (TRF4. AG 5003695-73.2010.404.0000/SC, Relatora Juíza Marina Vasques Duarte de 
Barros Falcão, in D.E. de 22/10/10). 
655

 Em precedente bastante forte, o STJ anulou Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, 
homologado pelo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, entre 
outros motivos, pelo fato de que as “obrigações não foram livremente pactuadas” (REsp. n. 
802.060/RS, Rel. Min. Luiz Fux, in DJe de 22/2/10). Isto porque, segundo constou da ementa do 
acórdão: “(a) o Termo de Ajustamento de Conduta in foco não transpõe a linde da existência no 
mundo jurídico, em razão de o mesmo não refletir o pleno acordo de vontade das partes, mas, ao 
revés, imposição do membro do Parquet Estadual, o qual oficiara no inquérito; (b) a prova constante 
dos autos revela de forma inequívoca que a notificação da parte, ora Recorrida, para comparecer à 
Promotoria de Defesa Comunitária de Estrela-RS, para ‘negociar’ o Termo de Ajustamento de 
Conduta, se deu à guisa de incursão em crime de desobediência”.  
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Orgânica do Ministério Público dos Estados, a recomendação é um instrumento 

administrativo que visa a auxiliar, aconselhar, pedir todo o cuidado, atenção para 

alguma coisa.  Em outras palavras, recomendação é sugestão, aconselhamento. 

Cuidando do tema, Analúcia de Andrade Hartmann esclarece: 

 

O Ministério Público pode expedir Recomendações, seja a órgãos 
públicos, seja à iniciativa privada, servindo estes documentos não 
apenas para indicar a regra legal ou o procedimento que estão sendo 
infringidos ou que precisam ser observados, mas igualmente para 
evitar danos ou riscos ambientais e prevenir responsabilidade 
pessoal do empreendedor ou do Administrador público. 
A recomendação não é uma ordem. Ela é, porém, uma advertência 
para que seja adotada determinada postura diante de um fato lesivo 
ou de um ato do qual possa resultar dano ao patrimônio ambiental. 
Embora não tenha caráter vinculante, o destinatário da 
recomendação deve ser advertido das medidas judiciais cíveis ou 
mesmo penais que poderão ser adotadas na hipótese de 
descumprimento do que foi recomendado656.  

 

 Concorda-se em parte com a lição acima.  Com efeito, no primeiro 

parágrafo, a autora está absolutamente correta.  Ali estão os objetivos da 

recomendação (indicar as normas legais ou procedimentos a serem observados, 

evitar danos ou riscos e prevenir responsabilidade).  Também se concorda com o 

fato de que não se trata de uma ordem, mas de mera advertência.  Contudo, o que 

não é concebível é que a recomendação contenha ameaças de que, caso não 

cumprido o “recomendado”, aquele a quem ela é endereçada estará sujeito a 

medidas civis ou criminais.  Em tais casos, a recomendação perdeu o seu caráter, 

transformando-se em instrumento de pressão incompatível com a ordem 

democrática e, especialmente, com as nobres funções exercidas pelo Ministério 

Público. 

Ainda mais rigorosa é a posição de Nelson Bugalho, que assim se 

manifesta: 

 

A recomendação consiste num ato formal não coercitivo dirigido ao 
investigado, no qual é expressamente traduzida a vontade da ordem 
jurídica pelo Ministério Público, que toma posição e sugere a 
realização de determinada conduta referente a um caso concreto, 
com o escopo de atingir finalidade de interesse público primário com 
propósito expresso ou subjacente na Constituição e nas leis. 
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 HARTMANN, Analúcia de Andrade. Políticas públicas ambientais, p. 42-3.  Em sentido idêntico: 
GOMES, Luís Roberto. O Ministério Público e o controle da omissão administrativa, p. 237. 



 

 

 

 

 

 

394 

Cumpre assinalar que a recomendação não é ordem. Não obriga 
aquele que foi recomendado. Não lhe acarretando nenhuma 
consequência jurídica automática decorrente do não-atendimento da 
recomendação. Contudo, a recomendação é uma advertência, um 
conselho, uma sugestão para que seja adotada determinada postura 
diante de um fato lesivo ou que possa resultar dano ao patrimônio 
ambiental. Nesse instrumento o Ministério Público indica a conduta a 
ser realizada ou omitida com base nos elementos de convicção 
existentes no procedimento investigatório civil que preside, visando à 
estrita observância do ordenamento jurídico. 
Embora não tenha caráter vinculante, a autoridade destinatária da 
recomendação deve ser advertida de que medidas de natureza civil 
ou até mesmo penal poderão ser adotadas acaso haja 
descumprimento daquilo que foi recomendado657.  
  
  

Ademais, em sentido diametralmente oposto ao que foi afirmado acima, o 

autor entende perfeitamente possível a ingerência do Ministério Público na esfera da 

Administração Pública, prescindindo do Poder Judiciário, o que, no seu entender, 

deve inclusive ser evitado em situações como as que tais.  Eis sua lição:  

 

O perfil constitucional do Ministério Público revela que suas 
atividades se revestem de interesse público relevante, sobretudo em 
se tratando da defesa dos interesses transindividuais. Não só por 
conta disso, mas também em razão da eficiência que a instituição 
tem demonstrado em sua atuação, as recomendações acabam 
impregnadas de grande poder de persuasão, geralmente atingindo 
seu objetivo, que nada mais é do que interferir na condução da 
Administração Pública no interesse maior da coletividade. 
(...). 
A ingerência que se faz por meio da recomendação é um exemplo 
característico de participação do Ministério Público na formulação de 
uma política pública ambiental, visando justamente a evitar a via 
jurisdicional e levar à consideração do administrador aspectos legais 
que não estão sendo observados na condução de determinado 
assunto658. 

 

Como dito acima, não é esse o nosso entendimento, uma vez que 

consideramos não possuir o Ministério Público, apesar do relevantíssimo papel que 

exerce na proteção ao meio ambiente, atribuição para determinar o que quer que 

seja a quem quer que seja.  Para tanto, ele depende do Poder Judiciário, embora 

muitas vezes não concorde com as decisões proferidas pelo órgão legitimamente 

investido de competência para julgar.   
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Instrumentos de controle extraprocessual, p. 109. 
658

 Op. cit., p. 110. 
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Ademais, o autor parte da premissa de que o Ministério Público sempre 

teria sua atuação vinculada aos interesses da sociedade – o que nem sempre 

ocorre.  Especialmente tratando-se de casos de colisão entre o meio ambiente e o 

desenvolvimento econômico, em que, não raro, o Parquet posiciona-se na defesa 

daquele direito e a comunidade beneficiada por determinado empreendimento situa-

se em lado oposto.  

 De volta à questão da ameaça da adoção de medidas judiciais contra o 

“descumpridor” da recomendação, diga-se que, lamentavelmente, o que se tem 

verificado na prática, de um modo geral (salvo honrosas exceções, por certo), é um 

desvirtuamento do instituto, que vem se constituindo em verdadeiro instrumento de 

coação dirigido aos servidores públicos para que cumpram a vontade do agente 

ministerial.  Com efeito, não é raro depararem-se a Administração Pública Ambiental 

e mesmo o particular com “recomendações” que contêm ameaças dirigidas ao 

agente responsável pelo “cumprimento” das determinações nela constantes, caso 

não as observe, de ser processado por ato de improbidade administrativa, crime 

ambiental ou mesmo na esfera cível. De outro lado, não parece sequer razoável que 

um instrumento cuja própria denominação dê a clara ideia de auxílio seja 

transmudado em um ato coativo. Ainda mais quando provém de uma instituição 

como a do Ministério Público, cujas funções incluem “a defesa da ordem jurídica e 

do regime democrático” (CF/88, art. 127, caput). 

Cuidando do tema, Paulo de Bessa Antunes, em tópico sugestivamente 

intitulado de “recomendação e coação”, diz o seguinte: 

 
Entretanto, observa-se que, em alguns casos, a recomendação tem 
sido utilizada como uma forma de coação contra o administrador 
público, forçando-o a tomar determinadas medidas que, 
frequentemente, resultam em prejuízo para terceiros. É claro que, 
sob a ameaça de se ver processado por improbidade administrativa, 
o administrador, dificilmente, deixará de atender à ‘recomendação’, 
que, no caso, passa a assumir foros de decisão judicial transitada em 
julgado. Do ponto de vista das instituições democráticas, a prática é 
extremamente condenável e merece repúdio. Vale notar que ao 
Ministério Público compete a ‘defesa das instituições 
democráticas659. 
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Inquérito Civil, p. 663-4. Em nota de rodapé ao aludido texto, o autor colaciona exemplo de 
situação idêntica àquela aqui retratada, in verbis: “É usual a existência de recomendações lavradas 
nos seguintes termos: ‘Recomenda ao Administrador que proceda à cassação das licenças prévias de 
instalação, para a implantação do empreendimento, sob pena de contra si ver instaurada ação por ato 
de improbidade administrativa, ação penal por crime ambiental e outras ações cabíveis. Requisitamos 
a V.Sa. que responda sobre a intenção ou não de atender a esta Recomendação no prazo de 5 
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 O Poder Judiciário tem se revelado contrário a que as recomendações 

contenham a sinalização de que, acaso não acatadas, levarão a que se adotem 

medidas judiciais contra o destinatário.  Embora se venha reconhecendo – 

acertadamente, aliás – que o Ministério Público possui competência para expedir tais 

atos, com fundamento na Constituição da República e nas normas que regem a 

instituição, isto não permite que se transforme o nobre instituto em fonte de ameaça 

contra quem quer que seja. 

Em caso que se tornou célebre, o Juiz Federal Substituto Alfredo de 

Almeida Lopes, da 24a Vara da Subseção Judiciária do Rio de Janeiro, acolheu 

parcialmente mandado de segurança impetrado contra recomendação expedida por 

Procuradores da República visando a interferir diretamente nas atividades de 

licenciamento ambiental e exigindo a adoção de inúmeras providências dos órgãos 

públicos, que sejam prestadas informações sobre estas, informados os servidores do 

seu teor, dentre outras medidas.  Tudo sob pena da prática do crime do art. 10 da 

Lei da Ação Civil Pública. Da fundamentação da sentença extrai-se o seguinte: 

 

No mérito, destaco que o Ministério Público é instituição essencial à 
função jurisdicional do Estado, exercendo as importantíssimas 
funções elencadas no art. 129 da CRFB/88 e detalhadas nos incisos 
I a XX do art. 6º da LC nº 75/93, dentre as quais a proteção ao meio 
ambiente podendo, dentre outras medidas, expedir recomendações 
visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, 
bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa 
lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das 
providências cabíveis (LC nº 75/93, art. 6º, XX). 
Assim, a expedição de recomendação é medida de caráter 
nitidamente pedagógico e preventivo, que possibilita ao seu 
destinatário reavaliar a sua conduta, à luz das razões apresentadas 
pelo Parquet.  
 
Contudo, a decisão final sempre caberá ao recomendado, que 
poderá ou não acolher as ponderações do Ministério Público. 
De fato, pelo princípio da legalidade, consagrado no art. 5º, II, da 
CRFB/88, somente a lei pode instituir direitos e estabelecer deveres.  
E mais, na seara administrativa, vige o princípio da legalidade estrita, 
previsto no art. 37, caput, da CFRB/88, sendo vedado ao 
Administrador atuar fora dos limites previstos na lei660.  

                                                                                                                                                                                     

(cinco) dias, lembrando, ainda, que a omissão injustificada poderá implicar a adoção das providências 
acima apontadas’” (ibidem). 
660

 Mandado de Segurança n. 2010.51.01.011067-0, in DJ de 28/1/11. A apelação interposta pela 
União Federal ainda pende de julgamento. Em sentido análogo, veja-se a sentença do Juiz de Direito 
Hélio do Valle Pereira, da Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca da Capital do Estado de 
Santa Catarina, proferida no Mandado de Segurança n. 23.08.078837-0, de que se extrai: “Demais, 
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 Como se vê, o magistrado, embora reconheça o poder do Ministério 

Público de expedir recomendações, deixa claro que o “recomendado” poderá 

acolher seus termos, ou não, já que está adstrito somente à lei, não ao 

entendimento de qualquer órgão, por mais respeitável que seja.  Por conta disto, 

tratando especificamente do ato coator, assevera, de modo taxativo: 

 

Trata-se, em verdade, de coibir eventual atribuição de caráter 
coercitivo a uma simples recomendação, sobretudo em razão dos 
comandos reproduzidos na referida recomendação, e especialmente 
em razão do teor do Ofício nº 138/2010/GAB/PCCB/PRM/TER, que 
requisita o envio de informações sobre o cumprimento da 
recomendação em tela, relatando o que foi feito e o que ainda estiver 
pendente, indicando os motivos e encaminhando documentação 
comprobatória, sob pena de o cumprimento intempestivo ou o não 
cumprimento importar na prática da conduta criminosa definida no 
art. 10 da Lei nº 7.347/85  o que não se coaduna com o caráter 
meramente informativo das recomendações expedidas pelo 
Ministério Público. 

 

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina possui diversos precedentes no 

sentido de impedir que a recomendação emanada do Ministério Público tenha força 

cogente, afastando-se as advertências de que o descumprimento sujeita aquele a 

quem ela é endereçada a ser processado nas mais diferentes esferas.  Neste 

sentido colhe-se, por exemplo, o seguinte julgado: 

 

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE 
SEGURANÇA - NEGATIVA DE CONCESSÃO DE LICENÇA 
AMBIENTAL DE OPERAÇÃO PELA FATMA, QUE EXIGIU, COM 
BASE EM RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ESTUDO 
INTEGRADO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - INSTITUTO QUE 
NÃO SE REVESTE DE IMPERATIVIDADE - MERA SUGESTÃO - 
ABUSO DE PODER CARACTERIZADO - NECESSIDADE DE 
AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA - REAVALIAÇÃO DO PEDIDO - 
SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSOS E REMESSA 
DESPROVIDOS661. 

                                                                                                                                                                                     

parece-me claro que as recomendações ministeriais não têm força cogente. São instrumento 
relevante, é certo, que deixam claras as posições do Ministério Público. Por isso, no lugar de 
imediatamente jurisdicionalizar possíveis conflitos, documenta-se o pensamento e se transmite ao 
interessado. Só que é manifesto que o Parquet – como qualquer outro órgão – não é infalível, muito 
menos suas posições têm caráter vinculante. A se pensar diversamente, estaria atingido o art. 5

o
, inc. 

XXXV, da CF” (in DJ de 13/5/09). 
661

Apelação Cível em Mandado de Segurança n. 2009.068563-0, Rel. Des. José Volpato. No mesmo 
sentido: “A recomendação do Ministério Público desfavorável ao licenciamento ambiental, dado o seu 
caráter meramente enunciativo, não contém força cogente capaz de trancar ou suspender o processo 
administrativo para obtenção de licença ambiental instaurado no órgão ambiental estadual, por 
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Conclui-se que a recomendação – instrumento notável de que dispõe o 

Ministério Público para auxiliar a gestão do bem ambiental – não deva conter 

qualquer referência, por mínima que seja, a ameaças, admoestações ou atos 

análogos de coação, que não se coadunam inclusive com o perfil democrático que a 

instituição possui. 

Por fim, diga-se que a tentativa de intervenção do Ministério Público no 

Poder Executivo não encerra propriamente um caso de colisão de direitos 

fundamentais e é inteiramente vedada, devendo o Parquet se valer do Poder 

Judiciário para impor o cumprimento das obrigações constitucionais e legais que 

entende estejam sendo desrespeitadas pela Administração Pública.  

 

7 Dignidade da pessoa humana e direito à moradia 

 

 A dignidade da pessoa humana foi erigida à condição de um dos 

princípios fundamentais da República Federativa do Brasil (art. 1o, III, da CF/88). 

Para alguns, é “o principal direito fundamental constitucionalmente garantido”, “o 

primeiro fundamento de todo o sistema constitucional posto e o último arcabouço da 

guarida dos direitos individuais”662. No mesmo passo, o art. 6o da Carta Magna arrola 

a moradia entre os direitos sociais. 

 Ocorre que a ocupação humana, com vistas a garantir uma vida digna, 

muitas vezes se dá com sacrifício ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.  É 

o que historicamente aconteceu no Brasil com a ocupação de áreas de preservação 

                                                                                                                                                                                     

ausência de previsão legal (art. 37, ‘caput’, da Constituição Federal)” (Reexame Necessário em 
Mandado de Segurança n. 2010.016.788-2, Rel. Des. Jaime Ramos). Ainda: Reexame Necessário n. 
2009.057465-0, Rel. Des. Pedro Manoel Abreu. Reexame Necessário em Mandado de Segurança n. 
2010.044563-8, Rel. Des. Jaime Ramos.  
662

 RIZZATTO NUNES. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, p. 47. Sobre o 
tema, v. também FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Princípios do Direito Processual Ambiental, p. 
11-4. Também assim: “É que a Constituição, como artifício humano, só pode estar a serviço da 
humanidade. Deve ser antropologicamente amiga, consequente com o supra princípio da dignidade 
humana. Assegurar à humanidade condições para continuar a existir neste frágil planeta corresponde 
a uma exigência ética, positivada de maneira muito explícita na Constituição de 1988. Opção de todo 
compatível com a dignidade conferida pela ordem jurídica ao ser humano. A dignidade da pessoa 
humana é mais do que um princípio fundamental da República do Brasil. É o norte inspirador de toda 
atuação - de Estado e Cidadania – na Democracia Participativa” (NALINI, José Renato. O juiz e a 
Constituição ecológica, p. 56). A propósito, o STJ já decidiu que “a dignidade da pessoa humana, 
umdos fundamentos do Estado Democrático de Direito, ilumina a interpretação da lei ordinária” (in 
BARROSO, Luís Roberto. Constituição da República Federativa do Brasil anotada, p. 13). 
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permanente como encostas, topos de morro, entorno de reservatórios de água 

naturais e artificiais, entre outros.  

 Em situações como essas, tem-se, a toda evidência, um caso de colisão 

de direitos fundamentais. Já nos idos de junho de 1972, a Assembleia Geral das 

Nações Unidas alertava para o fato, sugerindo a necessidade de compatibilização 

entre os direitos individuais e a proteção ambiental.  Com efeito, o Princípio n. 1 da 

Declaração de Estocolmo sobre o Ambiente Humano previa que “o homem tem o 

direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições de vida 

adequadas, em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita levar uma vida 

digna, gozar de bem-estar e é portador solene de obrigação de proteger e melhorar 

o meio ambiente, para as gerações presentes e futuras”. 

 A colisão entre o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o 

direito de moradia, muitas vezes com reflexos profundos na dignidade da pessoa 

humana, tem sido objeto de inúmeras decisões judiciais nos últimos anos no Brasil. 

Chama a atenção, como é de se imaginar, o fato de haver posicionamentos em 

diferentes sentidos, ora privilegiando-se a tutela ambiental, ora o direito dos 

indivíduos de permanecer na área em que se encontram663.  Nem poderia ser 

diferente, como muito bem observa Daniel Raupp: 

 

Assim, no caso do embate entre moradia e proteção ao meio 
ambiente, a primeira deve prevalecer quando a satisfação da 
garantia à habitação familiar pesar mais ou for mais importante, no 
caso concreto, do que a garantia de proteção ambiental, que pode 
sucumbir, ao menos momentaneamente, frente à garantia ao 
“mínimo existencial”. Ou seja, existe a adequação da medida 
(demolitória, por exemplo) para a proteção do meio ambiente, e está 
presente a sua necessidade, ante a comprovação de que não há 
outro meio menos agressivo para satisfação do direito. Contudo, na 
ponderação entre os valores, a importância da proteção ao meio 
ambiente não prevalece sobre a garantia da habitação aos 
moradores materialmente carentes, tendo em vista a impossibilidade 
de, no caso concreto, provê-los de outro lugar para residir, ainda que 
temporariamente. 

                                                           
663

 No ponto: “Após um primeiro momento de perplexidade, os iniciantes no estudo do Direito passam 
a encarar com naturalidade um fenômeno que causa estranheza a uma pessoa leiga: a existência de 
decisões em sentidos opostos acerca de uma mesma matéria, posições doutrinarias divergentes e 
até mesmo votos conflitantes em um mesmo julgado. Isto é: considerados os mesmos fatos e os 
mesmos elementos normativos, pessoas diferentes poderão chegar a conclusões diversas” 
(BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição, p. 364). Também assim: “Daí a 
perplexidade do mundo jurídico ante a multifária orientação jurisprudencial. Existe julgado para todas 
as teses. O antagonismo não é exceção, mas fenômeno recorrente na jurisprudência. O único 
consenso é o de que não existe consenso. Mesmo o consenso sumular não é inteiramente absorvido 
pelos seus destinatários” (NALINI, José Renato. O juiz e a Constituição ecológica, p. 66). 
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(...). 
Sob outro prisma, embora o princípio da dignidade da pessoa 
humana tenha importância ímpar no ordenamento jurídico, pois é 
considerado “um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve 
assegurar”, não deve ser considerado absoluto, afinal, segundo a 
teoria de Alexy, não existem princípios com esta característica. 
Desse modo, quando não estiver em jogo a garantia do mínimo 
existencial, pois existe a possibilidade de realojamento dos 
moradores por conta própria ou de terceiros, ou ainda porque o 
impacto ambiental é significativo a ponto de exigir a desocupação 
imediata, deverá prevalecer o direito fundamental difuso à proteção 
ambiental664. 

 

 Feitas estas considerações, passemos à análise de julgados em que o 

sopesamento levou a que o teste da proporcionalidade resultasse na prevalência do 

direito à moradia e à dignidade da pessoa humana.  

 Antes, porém, convém trazer à colação interessante ponto de vista 

sustentando que, nos casos a envolver o art. 2o do Código Florestal de 1965 (art. 4o 

do atual), não haveria colisão uma vez que, “antes do conflito entre dois direitos 

fundamentais, preexiste uma regra que se soma ao princípio-direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado”665.  A tese, conquanto sedutora, não pode ser 

aceita.  Como bem salienta Eros Roberto Grau: 

 

Logo, não se manifesta jamais antinomia jurídica entre princípios e 
regras jurídicas. Estas operam a concreção daqueles  (p. 178, ). Em 
consequência, quando em confronto dois princípios, um 
prevalecendo sobre o outro, as regras que dão concreção ao que foi 
desprezado são afastadas: não se dá a sua aplicação a determinada 
hipótese, ainda que permaneçam integradas, validamente (isto é, 
dotadas de validade no ordenamento jurídico).  
Insisto: resultam afastadas as regras (concreções de princípios) que 
dão concreção ao princípio que no confronto com outro foi 
desprezado. 
Dizendo-o de outra forma: aquelas regras que dão concreção ao 
princípio desprezado, embora permaneçam plenas de validade, 
perdem eficácia – isto é, efetividade – em relação à situação diante 
da qual o conflito entre princípios manifestou-se666.  

                                                           
664

Moradia versus meio ambiente: colisão de direitos fundamentais, p. 560-1. 
665

 SANTIAGO, Alex Fernandes. O direito à moradia e o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado – Ocupação de áreas protegidas: conflito entre direitos fundamentais?, p. 111. Contra: “A 
proteção das Áreas de Preservação Permanente, por ser regra específica, será remetida a um 
Princípio, de caráter mais geral, referente à proteção do meio ambiente” (CAVEDON, Fernanda de 
Salles. Função social e ambiental da propriedade, p. 152). E, de modo ainda mais explícito, tratando 
da mesma hipótese e enquadrando-a como caso típico de colisão, v. RAUPP, Daniel. Neste mesmo 
sentido, v. RAUPP, Daniel. Moradia versus meio ambiente: colisão de direitos fundamentais, 557-62. 
666

Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito, p. 198. O autor volta ao tema em 
diversas passagens de sua obra, dentre elas: “Em consequência, quando em confronto dois 
princípios, um prevalecendo sobre o outro, as regras que dão concreção ao que foi desprezado são 
afastadas: não se dá a sua aplicação a determinada hipótese, ainda que permaneçam integradas, 



 

 

 

 

 

 

401 

 

 Deste modo, havendo colisão entre o direito fundamental ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado e o direito à moradia e/ou à dignidade da 

pessoa humana, as regras que dão concreção a estes direitos – de um lado, o 

Código Florestal, de outro, a Lei n. 11.977/09, que institui o Programa Minha casa, 

minha vida, por exemplo – são afastadas no caso concreto, cedendo em prol dos 

princípios que elas concretizam. Logo, há colisão nas hipóteses de que ora 

passamos a tratar. 

 Comecemos com uma decisão de 1o grau. Em um caso em que a 

hipótese de colisão ficou bastante nítida, o Juiz Hélio do Valle Pereira, da Vara dos 

Feitos da Fazenda da Comarca da Capital do Estado de Santa Catarina, assim se 

pronunciou: 

 

O art. 6o da CF (na redação da EC 26/2000) reconhece como direito 
social a moradia. 
Se as regras urbanísticas e ambientais são relevantes, mais 
importante é impedir que a incidência delas vulnere valores 
constitucionais superiores. 
Não há como fugir, mesmo que já se tenha tornado um chavão, do 
princípio da proporcionalidade. Por ele, procura-se compatibilizar a 
aplicação, em concreto, de valores que estejam em aparente conflito. 
Enfim, "quando ocorre uma colisão de princípios é preciso verificar 
qual deles possui maior peso diante das circunstâncias concretas" 
(Humberto Bergmann Ávila, A distinção entre princípios e regras e a 
redefinição do dever de proporcionalidade, Revista de Direito 
Administrativo, n. 215, p. 158-9). 
Busca-se, como primazia, deferir a incidência concomitante dos 
princípios envolvidos; em caso de impossibilidade, dá-se preferência 
àquele de maior destaque – não para derrogá-lo, mas para mitigá-lo 
na hipótese específica, dando predominância àquele outro. Enfim, 
augura-se a conciliação entre eles; tanto quanto possível para 
mantê-los em posição de idêntico equilíbrio ou, sendo inviável, 
fazendo o mais relevante preponderar, mesmo que não olvidando por 
completo o segundo. 
(…). 
É o que faço na situação específica, dando preponderância ao direito 

à moradia
667

. 

                                                                                                                                                                                     

validamente (isto é, dotadas de validade), no ordenamento jurídico. As regras que dão concreção ao 
princípio desprezado, embora permaneçam plenas de validade, perdem eficácia – isto é, efetividade – 
em relação à situação diante da qual o conflito entre princípios manifestou-se” (op. cit., p. 53). 
Confira-se também a mesma lição às p. 178 e 204. 
667

 Autos n. 023.08.017669-3. No mesmo sentido, da lavra do mesmo magistrado, v. a sentença 
proferida nos autos n. 023.07.132134-1. Interessante ponto de vista sustenta que, nos casos 
envolvendo o art. 2o do Código Florestal, não haveria colisão, uma vez que “antes do conflito entre 
dois direitos fundamentais, preexiste uma regra que se soma ao princípio-direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado” (SANTIAGO, Alex Fernandes. O direito à moradia e o direito ao meio 
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 O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por sua vez, ao apreciar 

recursos interpostos pelas partes contra a referida sentença, houve por bem mantê-

la, em aresto cuja ementa assim restou redigida, para o que interessa: 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. (...). OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMOLIÇÃO 
DE CASA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 
(LOCALIDADE DE RATONES). IMÓVEL DE USO HABITACIONAL, 
CUJA PROPRIEDADE PERMANECE HÁ MAIS DE 100 ANOS COM 
A FAMÍLIA DO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVA OBJETIVA DE USO 
DEGRADANTE OU DE OFENSA AO PATRIMÔNIO NATURAL. 
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, QUE DETERMINA APENAS A 
REGULARIZAÇÃO DA OBRA. RECURSO DESPROVIDO. 
SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 
(...). 
Conquanto imprescindível a proteção do meio ambiente, não se 
mostra razoável a demolição de propriedade que, além de 
centenária, não revela, por sua existência, risco de degradação 
ambiental, contexto em que o discurso da precaução assume apenas 
apelo retórico, sem observar o primado da dignidade humana, 
sobretudo por desconsiderar a existência, no mesmo local, de 
modesta porém tradicional comunidade, sem prova de alteração do 
bioma local no decorrer da ocupação668. 

 

 Situação semelhante também já foi enfrentada pelo Tribunal de Justiça de 

São Paulo, através de sua Câmara Reservada de Meio Ambiente, que assim se 

pronunciou: 

 

Ação civil pública. Medida liminar de tutela antecipada deferida para 
não ocupação de APP e demolição de construção ali existente. Local 
ocupado há mais de década, com moradia do requerido. 
Irreversibilidade que recomenda aplicação dos princípios da 
razoabilidade e proporcionalidade. Falta de demonstração de dano 
ambiental efetivo. Agravo de instrumento provido669. 

                                                                                                                                                                                     

ambiente ecologicamente equilibrado – Ocupação de áreas protegidas: conflito entre direitos 
fundamentais?, p. 111). Contudo, o autor não leva em conta que há outras regras que também 
protegem o direito à moradia (caso da Lei n. 11.977/09, que institui o Programa Minha casa, minha 
vida). Contra: “... a proteção das Áreas de Preservação Permanente, por ser regra específica, será 
remetida a um Princípio, de caráter mais geral, referente à proteção do meio ambiente” (CAVEDON, 
Fernanda de Salles. Função social e ambiental da propriedade, p. 152). E, de modo ainda mais 
explícito, tratando da mesma hipótese e enquadrando-a como caso típico de colisão, v. RAUPP, 
Daniel. Neste mesmo sentido, v. RAUPP, Daniel. Moradia versus meio ambiente: colisão de direitos 
fundamentais, 557-62. 
668

 Apelação Cível n. 2010.029244-6, da Capital, Rel. Des. Substituto Ricardo Roesler, decisão de 
22/6/11.  
669

 Agravo de Instrumento n. 0007603-13.2012.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Celso Aguillar Cortez. É 
bem verdade que a decisão em tela foi tomada em sede de cognição sumária, tendo constado, do 
aresto, a seguinte advertência: “O pedido inicial de desocupação e demolição da construção implica, 
obviamente, a retirada dos bens móveis. Assim, mostra-se mesmo razoável a reforma parcial da 
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 O Tribunal Regional Federal da 4a Região, por sua vez, tem 

reiteradamente enfrentado o tema.  A par das decisões proferidas com vistas à 

harmonização entre os direitos colidentes (examinadas no capítulo anterior), outras 

há em que se fez prevalecer o direito à moradia em detrimento da proteção 

ambiental. É o caso, por exemplo, do seguinte acórdão: 

 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 
RECONSTRUÇÃO DE MORADIA Diante do conflito de direitos 
fundamentais apresentado no caso concreto, qual seja, direito à 
moradia e meio ambiente, é razoável a preponderância do primeiro, 
sobretudo quando demonstrado por laudo técnico que é possível, 
respeitadas certas condições e restrições, a manutenção da 
residência do agravado no local670. 

  

 É interessante notar que a decisão de 1o grau, mantida pelo acórdão, 

impôs certos limites à permanência da construção no local – o que se pode verificar 

já na parte final da ementa –, com o que demonstra certa intenção de garantir um 

mínimo de eficácia ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

colidente.  

 Da jurisprudência do TRF da 5a Região colhe-se decisão com conteúdo 

bastante assemelhado, consoante se pode inferir da ementa do julgado, verbis:   

 
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CI-VIL. 
AÇÃO CIVIL PÙBLICA. MUNICÍPIO DO CONDE/PB. ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO MODESTA DE 
UNIDADE RESIDENCIAL. DEMOLIÇÃO. DESCABIMENTO. 
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INTELIGÊNCIA. RES-
PONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. ART. 225 CF/88. INTELI-
GÊNCIA. APELAÇÕES E REMESSA IMPROVIDAS. 
1. Conflito entre direitos fundamentais: meio ambiente equilibrado e 
moradia. Princípio da proporcionalidade. Inteligência 
2. Se a sentença reconheceu que a construção de modesta moradia, 
sem nenhuma proibição municipal, em área de preservação 
permanente - manguezal - não oferecia maiores perigos, desde que 
não se a aumentasse, proibindo que se realizassem outras obras e 
obrigando o Município de Conde/PB a exercer fiscalização 

                                                                                                                                                                                     

decisão recorrida, que não impede o deferimento da tutela antecipada em toda a extensão 
pretendida, se for o caso, observado o devido processo legal. Trata-se de prudência que não visa a 
postergar a aplicação dos princípios da prevalência do meio ambiente e da precaução, mas a garantir 
o direito de defesa em situação que dura anos. Isto não implica autorização para novas intervenções 
e atividades predatórias nem dispensa o agravante de seus deveres legais para com o ecossistema.”  
670

 Agravo de Instrumento n. 0006843-46.2011.404.0000/RS, Rel. Des. Fed. Fernando Quadros da 
Silva, in DJe de 30/9/11. 
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específica, aplicou, com correção, o princípio da proporcionalidade, 
devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 
3. O Município - ente público integrante da federação brasileira e, 
bem por isso, integrante do Poder Público - tem o dever de velar pela 
manutenção dos manguezais de seu território. Inteligência do art. 
225 da CF/88. 
4. Apelos e remessa oficial desprovidos. Sentença mantida por seus 
próprios fundamentos671. 

  

A questão de fundo foi muito bem colocada no aresto, a saber: 

 

Identifico, nesse ponto, um conflito potencial entre direitos 
fundamentais: de um lado, o direito de moradia, consagrado como 
um direito social, na forma do caput do art. 6º da CF/88 e o direito a 
um meio ambiente saudável, previsto no art. 225 da CF/88, sendo 
certo que, nessas circunstâncias, a melhor doutrina recomenda que 
não se exclua nenhum desses valores, na busca da tutela exclusiva 
de um deles, em detrimento do outro. 

  

A decisão, a seu turno, foi nos seguintes termos: 

 

Com todo o respeito a entendimento contrário, a mim me parece que 
a decisão do douto magistrado foi perfeita. Verdadeiramente 
salomônica. De um lado, reconheceu que a construção impugnada 
se dera em área de preservação permanente – manguezal – 
adotando providências efetivas para que não se alargasse ou 
aumentasse, porque aí sim se estaria provocando danos ao meio 
ambiente - e, de outro, preservou a residência de quem a havia 
construído, em dimensões modestas, apenas para lhe servir de 
moradia, com evidente boa-fé. 
Insistir, como quer o IBAMA, para se destruir a construção – modesta 
residência do Sr. José Alves de Souza – é romper com o perfeito 
equilíbrio da solução, desrespeitando o princípio da 
proporcionalidade que deve presidir a aplicação de normas que 
provoque conflitos entre direitos fundamentais. 

 

 Salvo melhor juízo, parece-nos que o caso não envolve propriamente 

hipótese de harmonização entre os direitos colidentes, mas sim de prevalência do 

direito à moradia sobre a proteção ambiental. Para que houvesse a apontada 

concordância prática, parece-nos que seria necessária a retirada da edificação, 

comprovadamente erigida em área de preservação permanente, conforme consta do 

aresto – embora este, em outra passagem, ao transcrever excerto dos autos, afirme 

que a construção estaria a uma certa distância da vegetação de manguezal.  
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 Apelação Cível n. 415514/PB, Rel. Des. Fed. Francisco Wildo, in D.E 7/10/10. 
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 Deste modo, com os elementos de que dispomos, parece que, no caso, 

houve o sopesamento entre os princípios colidentes, tendo a Turma, aplicando o 

princípio da proporcionalidade, feito a opção pelo direito à moradia. 

 Daquela mesma Corte Federal é possível extrair outro precedente nos 

mesmos moldes, a saber: 

 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
AMBIENTAL. OCUPAÇÃO IRREGULAR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. PRINCÍPIO DA 
PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA. 
1. Equacionamento de conflito existente entre o direito à moradia das 
populações carentes ocupantes de área de preservação permanente 
e o direito da sociedade a um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado. Princípio da proporcionalidade. 
2. O pleito de demolição apresenta-se como medida desproporcional, 
apresentando-se a solução dada pela sentença - proibição de 
realizar novas construções, reformar, ampliar ou modificar os imóveis 
irregularmente construídos em tal área - como a solução mais 
equânime diante da situação posta. 
3. Apelação improvida672. 

 

 É interessante colacionar excerto do parecer do representante do 

Ministério Público Federal que atuou no caso, o qual foi transcrito nas razões de 

decidir e cujo teor é o seguinte:  

 

Dentre os princípios do Direito Ambiental está o Princípio do 
Equilíbrio, através do qual devem ser pesadas as implicações de 
uma intervenção no meio ambiente, buscando sempre uma solução 
globalmente positiva. Assim, as medidas adotadas pelos aplicadores 
da política ambiental devem ser úteis à comunidade, não 
importando em gravames excessivos aos ecossistemas ouà 
vida humana. É, em última análise, uma versão ambiental do 
conhecido exame de custo/benefício. 
O direito à moradia, por sua vez, encontra-se consagrado no texto 
constitucional no caput do artigo 6º, devendo o Estado garantir, direta 
ou indiretamente que todos tenham acesso a uma moradia digna e 
adequada. É direito fundamental, tendo estreito vínculo com o 
princípio da dignidade da pessoa humana. 
Não tendo a Constituição estabelecido uma ordem de prevalência 
entre os interesses por ela tutelados, o Princípio da 
Proporcionalidade apresenta-se como o meio hábil ao 
sopesamento desses valores, a fim de encontrar a melhor solução 
para cada situação de conflito. 
Não restam dúvidas de que as construções existem e que são 
ilegais, vez que foram erguidas em áreas de preservação 
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 Apelação Cível n. 436166/PB, Rel. Des. Fed. Edilson Pereira Nobre Júnior, in D.E 6/10/11.  
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permanente, causando degradação ambiental do ecossistema ali 
existente. 
Todavia, não se pode deixar as populações carentes privadas de sua 
moradia, nem tampouco permitir que a área continue sendo 
degradada indiscriminadamente. A proteção ao meio ambiente, em 
situações como estas, deve ser exercida com cautela para evitar que 
um dos direitos em conflito seja prejudicado abruptamente. 
No caso dos autos, conclui-se que a demolição das áreas 
construídas, como pretende o IBAMA, é uma medida bastante 
drástica que ensejaria um grave problema social. Ora, trata-se de 
inúmeras moradias a serem sacrificadas em razão de um dano 
mínimo sofrido pelo meio ambiente, passível, inclusive, de correção 
através de mecanismos que conciliam os interesses de ambas as 
partes. 
A sentença proferida pelo juízo de 1º grau equacionou bem o conflito, 
preservando a moradia da população e tomando providências no 
sentido de garantir o impacto mínimo ao ecossistema ali existente. 

 

 E do aresto: 

 

De fato, identifica-se in casu, um conflito potencial entre direitos 
fundamentais: de um lado, o direito à moradia, consagrado como um 
direito social, na forma do caput do art. 6º da CF/88 e o direito a um 
meio ambiente saudável, previsto no art. 225 da CF/88, sendo certo 
que, nessas circunstâncias, recomendasse que não se exclua 
nenhum desses valores na busca da tutela exclusiva do outro. 
(...). 
No caso em comento, não se pode negar que as edificações 
realizadas em área de preservação permanente configuram uma 
irregularidade. Quanto a isso não há controvérsia.  
Em defesa ao princípio da proteção ao meio ambiente equilibrado, a 
sentença vergastada proibiu os réus de construírem, reformarem, 
ampliarem ou modificarem seus imóveis irregularmente construídos 
em tal área, conforme dito anteriormente. 
Insistir, como quer o IBAMA, para se destruir as construções, é 
romper com o perfeito equilíbrio da solução, desrespeitando o 
princípio da proporcionalidade que deve presidir a aplicação de 
normas que provoque conflitos entre direitos fundamentais. 
(...). 
Assim, ponderando os princípios aplicáveis à situação em apreço, 
entendo que a demolição requerida apresenta-se como medida 
desproporcional e afigura-se como violação ao princípio da dignidade 
e ao direito à moradia, de forma que negoprovimento à apelação.  

  

Também aqui não nos parece que o caso seja propriamente de 

harmonização – em que pese tenha havido uma determinação a que a área de 

preservação permanente não seja mais acrescida. Mas é de sopesamento e 

precedência condicionada do direito à moradia face ao direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado que se trata. 
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Por fim, ressalte-se a existência de contundente aresto do STJ, proferido 

à unanimidade de votos e com declaração de dois votos vencedores, de que 

constou da ementa, no particular, o seguinte:  

 

(…). DOLO DE DANO. AUSÊNCIA. MORADIA. DIREITO SOCIAL 
FUNDAMENTAL. ÁREA CONSTRUÍDA. 22 (VINTE E DOIS) 
METROS QUADRADOS. INSIGNIFICÂNCIA. PROCESSO PENAL. 
JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. 
(…). 
4. A construção de casa para servir de moradia ao acusado e sua 
família não configura dolo de dano ao meio ambiente, pois traduz 
necessidade e direito fundamental ao chão e ao teto (art. 6º da 
Constituição Federal). 
5. O direito penal não é a prima ratio; o dano causado ao meio 
ambiente decorrente da edificação de casa com 22 (vinte e dois) 
metros quadrados não ultrapassa os limites do crime de bagatela e 
pode ser resolvido por meio de instrumentos previstos em outros 
ramos do Direito Civil. 
6. Ordem concedida para cassar o acórdão e restaurar a sentença 
absolutória673. 

 

 Em outros casos absolutamente idênticos, a jurisprudência optou por 

fazer prevalecer o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado em 

detrimento do direito à moradia.  

 Foi o que ocorreu, por exemplo, no seguinte precedente do TJRS: 

 

(...). CONSTRUÇÃO EDIFICADA EM ÁREA VERDE. O DIREITO À 
MORADIA, ASSIM COMO TODO DIREITO FUNDAMENTAL NÃO É 
ABSOLUTO. A MANUTENÇÃO DA CONSTRUÇÃO EMBARGADA 
CONFIGURA OFENSA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE E AO 
DIREITO CONSTITUCIONAL AO MEIO AMBIENTE 
ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. PRECEDENTES 
JURISPRUDENCIAIS. APELO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO 
PREJUDICADO674. 

 

 Neste mesmo sentido, do TJSC colhe-se: 

 

Ação civil pública. Direito de construir. Construção clandestina. 
Choque entre direitos fundamentais. Direito à moradia e ao meio 
ambiente. Prevalência deste último, quando em jogo os interesses 
maiores da coletividade. Demolição para proteção ambiental. 
Edificação em área de preservação permanente. Desnecessidade de 

                                                           
673

Habeas Corpus n. 124.820/DF, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), in 
DJe de 22/8/12. 
674

 Apelação e Reexame Necessário Nº 70018955633, Rel. Des.  Luiz Felipe Silveira Difini, julgado 
em 16/05/2007. 
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dano efetivo. Princípio da igualdade que não justifica o ilícito. 
Recurso provido.  
"Presta-se a ação civil pública para defesa do meio-ambiente e para 
obrigar o proprietário a demolir construção erguida em área não 
edificável, destinada por lei federal e municipal à preservação 
permanente, não sendo exigível para a sua propositura a prova de 
dano efetivo, mas apenas sua probabilidade; suficiente a ameaça de 
dano para justificar a via processual. Inadmissível a invocação do 
princípio da igualdade pela existência de outras obras edificadas 
clandestinamente, pois, o ilícito não gera direito adquirido e o 
descumprimento da lei por terceiros não pode ser invocado como 
causa de isenção para o infrator quando chamado à 
responsabilidade pelos atos perpetrados. Todos são iguais perante a 
lei para cumpri-la e por ela serem protegidos, nunca porém, para 
descumpri-la" (TJSC, Ap. Cív. N. 1999.013600-0, rel. Des. Luiz Cézar 
Medeiros, j. 30.11.2000)675.  

 

 Também o TRF da 4a Região possui julgados que privilegiam o direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado em detrimento da moradia, como, por 

exemplo, aquele em que se decidiu: 

 

AGRAVO LEGAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. 
EXPLORAÇÃO INDEVIDA DE TERRENO DE MARINHA. ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO DA MORADIA E 
BENFEITORIAS ERIGIDAS. NECESSIDADE. GARANTIA DO 
DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE 
EQUILIBRADO. OBRIGAÇÃO DE REPARAR A ÁREA 
VIOLADA.Constatada a abusividade na exploração do terreno de 
marinha, mediante a construção de casa de veraneio e benfeitorias à 
beira do mar, em área de preservação permanente, ao arrepio da lei, 
e da Constituição Federal, em prejuízo ao meio ambiente e, por 
consequência, ao direito da coletividade, cumpre aos titulares da 
posse promover a demolição da moradia, às suas expensas, bem 
como recuperar a área de preservação permanente violada, sob a 
supervisão dos órgãos ambientais competentes676. 

 

 Do TRF da 1a Região, extrai-se um julgado em que se privilegiou a 

proteção ao meio ambiente, mesmo constatando-se a presença de mais de 10.000 

pessoas no local677. 

                                                           
675

 Apelação Cível n. 2008.067060-5, da Capital, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, decisão de 
18/03/2010 
676

 AC n. 0001715-20.2004.404.7201, Rel. Des. Fed. Maria Lúcia Luz Leiria, in D.E. de 15/04/2011. 
677

 AI n.  0036115-16.2004.4.01.0000 / RO, Rel. Juiz Federal Grigório Carlos dos Santos, in e-DJF1 
de 1/9/11. Também da mesma Corte: “AMBIENTAL. BARRACA MONTADA EM TERRENO DA 
UNIÃO E SENDO USADA DE MODO LESIVO AO MEIO AMBIENTE - DESOCUPAÇÃO. 1. A 
ocupação de imóvel da União demanda ato jurídico válido emitido por esta, dentro de uma das formas 
permitidas por lei, como a cessão de uso, sem o que se torna clandestina, não importando o tempo 
de duração, já que não existe usucapião de imóvel público. 2. Casa usada para moradia e comércio 
em praia pública da União, jogando esgoto e lixo a céu aberto, utilizando água de ligação clandestina 
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 Como se vê, trata-se de situações decididas em sentido diametralmente 

oposto àquelas anteriormente mencionadas.  Aliás, veja-se que o resultado da 

ponderação entre os direitos colidentes independe de época e/ou de Tribunal.  O 

que conta, em tais situações, são as nuances do caso concreto.   Tanto é assim que 

há decisões das mesmas Cortes, emitidas nos mesmos períodos, em sentidos 

contrários.  O que confirma a tese de que as situações envolvendo colisão de 

princípios são solucionadas caso a caso (case by case), ora prevalecendo um, ora o 

outro.  

 

8 Direitos das populações tradicionais em unidades de conservação 

  

 A criação de unidades de conservação no Brasil tem se revelado bastante 

controvertida em virtude da circunstância de que os locais em geral escolhidos para 

implantação do espaço territorial protegido são ocupados por populações 

tradicionais que ali residem e exercem atividades de subsistência. 

 Considerando que o dispositivo constitucional que determina a prévia e 

justa indenização em dinheiro nas hipóteses de desapropriação (art. 5º, XXIV) muito 

raramente é observado na prática, a criação formal de uma UC normalmente se 

transforma em uma situação de intenso conflito entre as partes envolvidas678.  De 

um lado, os habitantes da área, que, não sendo indenizados previamente pelo Poder 

Público nem tampouco realocados, não possuem outra alternativa senão 

permanecer no local; de outro, o órgão que instituiu a UC, que é o responsável por 

implementar a unidade e tem de conviver com as dificuldades inerentes à presença 

dos proprietários em um espaço que, por lei, deveria ser de domínio exclusivamente 

público679.  

                                                                                                                                                                                     

a partir de imóvel regular vizinho, mostra-se evidentemente lesiva ao meio ambiente , pondo em risco 
as pessoas que frequentam o local, pelo que correta está a desocupação determinada pelo juízo de 
primeiro grau. 3. Apelação desprovida (AC n. 0000123-93.1997.4.01.3700/MA, Rel. Des. Fed. Daniel 
Paes Ribeiro, in e-DJF1 de 14/2/11). 
678

“É, de fato, assim que, tradicionalmente, as UCs são criadas no Brasil. Os técnicos do órgão 
competente elaboram os estudos básicos, os limites da área são definidos no mapa, o Presidente 
decreta a criação da UC e começa a novela em busca de recursos para cercar a área, desapropriar, 
indenizar e pôr a população residente para fora. Para a comunidade local, alijada do processo, a 
criação da UC é uma imposição, um ato de força, uma medida autoritária, ‘urdida nos gabinetes 
refrigerados dos tecnocratas de Brasília’” (MERCADANTE, Maurício. Democratizando a criação e a 
gestão de unidades de conservação da natureza, p. 560). 
679

 “A relações entre o direito de propriedade e a instituição de unidades de conservação têm sido 
marcadas por forte tensão, uma vez que o Estado Brasileiro se fez pródigo na instituição de áreas 
protegidas, muito embora nem sempre seja capaz de atentar para os ditames legais e constitucionais 
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 Abstraída a questão envolvendo a existência de direito adquirido, em tais 

hipóteses – de que tratamos acima – o fato é que as consequências advindas deste 

conflito resultam em prejuízos tanto aos habitantes e proprietários de imóveis 

situados na área quanto ao próprio meio ambiente, tendo em vista que as atividades 

daqueles passam a ser consideradas clandestinas e ilegais a partir do ato de criação 

da UC680 e o órgão gestor não possui condições de exercer a fiscalização 

adequada681.    

 A hipótese encerra nítido caso de colisão de direitos fundamentais.  De 

um lado, a proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que a criação da 

UC visa a realizar.  De outro, os direitos fundamentais das populações tradicionais, 

tanto individuais (vida, liberdade, igualdade, propriedade – art. 5º, caput, da CF/88), 

quanto sociais (trabalho, moradia, lazer, segurança, proteção à maternidade e à 

infância, assistência aos desamparados – art. 6º, caput, da mesma Carta).  Isto sem 

falar nos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil (art. 1º), dentre 

os quais são aplicáveis, ao caso, o da “dignidade da pessoa humana” (III) e “os 

valores sociais do trabalho e da livre iniciativa” (IV).   

 De acordo com a orientação que temos seguido ao longo deste trabalho, 

a primeira medida a ser adotada, em situações como as que tais, é a tentativa de 

harmonização entre os direitos colidentes (concordância prática). Neste sentido, de 

extrema valia é a lição de José Afonso da Silva: 

 

                                                                                                                                                                                     

cabíveis, quando se trata de observar os direitos legítimos dos proprietários privados e de populações 
ditas tradicionais que habitam áreas escolhidas para a proteção especial” (ANTUNES, Paulo de 
Bessa. Áreas protegidas e propriedade constitucional, p. 6). Sobre o tema, v. o nosso A criação de 
unidades de conservação da natureza em áreas habitadas: problemática e soluções possíveis. 
680

 “Merece ser reafirmado que, infelizmente, tem sido prática muito comum que entes públicos 
decretem a ‘criação’ de parques – nas três esferas de Poder e não implementem as medidas 
necessárias para a real constituição da unidade de conservação, muito embora desenvolvam 
atividades administrativas como se, de fato, as áreas tivessem sido desapropriadas e o domínio 
privado houvesse sido transferido para o público. Assim, são estabelecidas proibições para as 
atividades particulares que ultrapassam os limites estabelecidos pelo artigo 22-A da Lei do SNUC, 
praticando um ‘desapossamento branco’ dos proprietários. A medida é, certamente, ilegal e pode, em 
tese, ser caracterizada como abuso de poder ou de autoridade, conforme o caso” (ANTUNES, Paulo 
de Bessa. Áreas protegidas e propriedade constitucional, p. 61). 
681

 Lembre-se, a propósito, que o art. 22-A da Lei n. 9.985/00, inserido pela Lei n. 11.132/05, 
estabelece a possibilidade de o Poder Público estabelecer restrições administrativas provisórias, com 
vistas a realizar estudos para a criação de UCs, “ressalvadas as atividades agropecuárias e outras 
econômicas em andamento”, o que demonstra a preocupação do legislador com situações que 
envolvam proprietários e possuidores de imóveis onde se pretenda instalar uma UC. Infelizmente,nem 
sempre o órgão gestor da unidade tem a mesma sensibilidade que teve o legislador e deixa de aplicar 
a norma. 
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O ser humano é, também, parte da Natureza. A proteção, 
preservação e conservação desta são feitas em função daquele. O 
fim da proteção do meio ambiente não é a proteção, mas porque, na 
concepção constitucional, o meio ambiente ecologicamente 
equilibrado é essencial à sadia qualidade de vida (art. 225). Logo, a 
proteção do meio ambiente deve fazer-se tanto quanto possível com 
o menor sacrifício das populações diretamente afetadas pela 
intervenção do Poder Público. 
(...).  
O ideal será compatibilizar a presença humana com os objetivos 
conservacionistas. Especialmente é desejável que se preserve as 
populações que convivem na área682. 

 

 É o que se tem feito em algumas unidades de conservação existentes nos 

Estados Unidos da América, como é o caso, por exemplo, do Adirondack Park, no 

Estado de Nova Iorque, em que a conservação da natureza convive em intensa 

harmonia com a presença das populações tradicionais, a visitação pública, o turismo 

e o trabalho683.  

 No Brasil, contudo, ante os termos da Lei n. 9.985/00, as populações 

tradicionais não podem ser mantidas nas UCs de proteção integral, mas apenas em 

algumas de uso sustentável.  Logo, uma situação como aquela existente em 

Adirondack é simplesmente impossível de se verificar na prática de nosso país. 

 É bem verdade que a lei do SNUC demonstra uma certa preocupação 

com as populações tradicionais residentes em unidades em que não seja permitida a 

sua permanência, caso em que, consoante o caput do art. 42 da lei, além da 

indenização e da compensação pelas benfeitorias o Poder Público deverá realocá-

las. 

 Isso, contudo, não representa harmonização adequada entre os direitos 

colidentes. A solução dada pela lei não leva em consideração os direitos 

fundamentais (especialmente o patrimônio cultural)  das populações tradicionais, 

que, de uma hora para outra, veem-se obrigadas a deixar o local onde residem e, 

muitas vezes, onde seus antepassados residiram.  Ainda que houvesse a efetiva 

realocação – o que, a exemplo da desapropriação, raramente ocorre na prática –, 

isso não teria o condão de configurar uma hipótese de concordância prática entre os 

direitos colidentes, mas sim a prevalência do direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado em detrimento dos direitos de que são titulares as 
                                                           
682

Direito Ambiental Constitucional, p. 254-5.   
683

 Sobre o tema, v. PORTER, William. ERICKSON, Jon D. WHALEY, Ross S (Editors). The great 
experiment in conservation: voices from the Adirondack Park. Destaque para o mote do parque: 
“Adirondack Park: desde 1892, um grande parque e um grande local para viver, trabalhar e brincar”. 
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populações tradicionais. A harmonização ocorreria, ao menos a nosso sentir, se a 

norma do  § 2o deste dispositivo fosse tornada definitiva.  Diz ela:  

 

Até que seja possível efetuar o reassentamento de que trata este 
artigo, serão estabelecidas normas e ações específicas destinadas a 
compatibilizar a presença das populações tradicionais residentes 
com os objetivos da unidade, sem prejuízo dos modos de vida, das 
fontes de subsistência e dos locais de moradia destas populações, 
assegurando-se a sua participação na elaboração das referidas 
normas e ações. 

 

 No entanto, como a norma dispõe apenas sobre um determinado período, 

ela não possui o condão de realizar, de modo pleno, os direitos fundamentais das 

populações residentes.Sendo assim, o que se deve buscar é que, em áreas 

compostas por populações tradicionais, sejam criadas unidades que permitam a 

coexistência do patrimônio cultural com a proteção do meio ambiente.  É o que 

também sustenta Márcia Dieguez Leuzinger: 

 

Em resumo, o choque entre o direito fundamental ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e os direitos culturais das populações 
tradicionais residentes em UCs já criadas ou a serem instituídas 
resolve-se a partir da interpretação sistemática da Constituição 
Federal e do texto legal, devendo-se, na medida do possível, criar-se 
espaços ambientais que permitam a permanência desses grupos684.  

 

 Indo até mais longe, Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida assinala, 

com precisão: 

 

Preferencialmente, deve ser cogitada a criação de modalidades de 
Unidades de Uso Sustentável, compatíveis com a propriedade 
particular e a utilização sustentada, se forem adequadas e suficientes 
para a tutela do meio ambiente exigida na espécie, lembrando-se dos 
riscos da flexibilização e a falta da devida conscientização e 
fiscalização. 
Mais se revela a importância da discussão quando se leva em conta 
que a noção estrita de preservação ambiental, associada à ideia de 
manter tanto quanto possível incólumes os ecossistemas protegidos, 
cede lugar para a noção mais abrangente e dinâmica de 
conservação ambiental, que admite o uso e o manejo racionais, e é 
mais compatível com o desenvolvimento sustentável. 

                                                           
684

Natureza e cultura, p. 177-8. Em outro trabalho, a autora sustenta que “em face da existência de 
população tradicional nos limites da unidade a ser criada, deverá, sempre que possível, ou seja, 
sempre que o grau de proteção necessário à manutenção do ecossistema ou dos elementos naturais 
que exigiram sua criação permitirem, optar o poder público pela instituição de RESEX ou de RDS” (A 
presença de populações tradicionais em unidades de conservação, p. 315). 
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O turismo ecológico, a pesca e a caça esportivas são exemplos de 
atividades que, exploradas adequadamente e de forma sustentada, 
podem contribuir para a conservação do meio ambiente natural, na 
medida em que tornam atrativa e rentável economicamente para o 
proprietário e empreendedor, que será o principal interessado na 
manutenção e na melhoria da qualidade ambiental. São iniciativas 
bem-sucedidas em outros países, e que merecem ser estimuladas e 
incentivadas entre nós685. 

 

 Assim agindo, o Poder Público estará harmonizando os direitos em 

colisão, dotando-lhes de alto grau de eficácia e impedindo o sacrifício de qualquer 

deles. 

 Contudo, não é o que sempre ocorre na prática da instituição de UCs no 

Brasil. Aliás, pode-se afirmar que a regra é justamente a oposta, qual seja, que se 

criem espaços protegidos justamente em áreas intensamente habitadas, o que 

acaba levando à inevitável colisão entre os direitos fundamentais em jogo. Em tais 

hipóteses, não tendo havido a concordância prática, parte-se para o uso da máxima 

da proporcionalidade, para se verificar qual direito deve prevalecer no caso concreto. 

 A princípio, a proteção ambiental tende a ser privilegiada em situações 

como estas, com a retirada das populações tradicionais, mediante o pagamento de 

indenização. Todavia, mesmo nesses casos pode o Juiz, ao exercer o sopesamento, 

entender de modo diverso, prestigiando os outros direitos fundamentais em conflito e 

impedindo ou mesmo anulando a criação da UC.  

 Se, como visto, o princípio da separação de poderes pode ceder passo ao 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, permitindo-se que o Judiciário 

determine ao administrador público a adoção de políticas públicas ambientais, nada 

impede que isto também ocorra em prol da tutela de outros direitos fundamentais. É 

o que se dá, por exemplo, com o já referido direito ao patrimônio cultural (CF, arts. 

215 e 216), que, nos casos de criação de UCs, pode se sobrepor ao direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, como deixa claro Márcia Dieguez Leuzinger: 

 

Isso porque o dispositivo legal deve ser interpretado em harmonia com o 
texto constitucional, que garante a todos, em seu art. 215, o pleno 
exercício dos direitos culturais, cabendo ao Estado, nos termos de seu § 
1º, proteger as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-
brasileiras. Ora, se a defesa das manifestações culturais é uma obrigação 
imposta ao poder público e estando, por outro lado, a manutenção da 
cultura das populações tradicionais diretamente ligada a sua relação com o 
meio ambiente, é claro que não constitui opção do administrador 
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Desapropriação em matéria ambiental, p. 62-3. 



 

 

 

 

 

 

414 

simplesmente expulsá-las, ainda que mediante indenização, pois 
semelhante compensação pecuniária certamente não permitiria a esses 
grupos sua sobrevivência com igual dignidade686. 

 

 Até porque a simples criação de uma unidade de conservação não é 

garantia de proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Com efeito, em 

trabalho escrito há quase duas décadas, mas que infelizmente permanece atual, 

José Eduardo Ramos Rodrigues assinalava: 

 

A maior parte das unidades de conservação de domínio público 
existe apenas no papel. Basta observar-se que o mais antigo Parque 
Nacional, o de Itatiaia, criado em 1937, a partir da Estação Biológica 
de Itatiaia incorporada desde 1914 ao patrimônio do Jardim Botânico 
do Rio de Janeiro, ainda não regularizou sessenta por cento de sua 
área. Apesar disto, todo ano, em todo dia comemorativo, o Poder 
Público está criando mais e mais espaços protegidos apenas para 
fazer figuração. Em verdade, não são tomadas quaisquer 
providências no sentido de desapropriar os imóveis particulares, 
identificar as terras devolutas ou demarcar suas divisas. O que não 
dizer dos planos de manejo e de zoneamento, que a lei ordena em 
alguns casos apresentar já no decreto de criação ou concede prazos 
para tanto, e que simplesmente não são nunca elaborados. É que 
para tudo isto exige-se tempo, mão de obra e dinheiro nunca 
disponíveis, em razão da ausência de vontade política687. 

 

 Na mesma direção: 

 

Os fatos falam por si: a situação fundiária de grande parte das UCs 
brasileiras ainda não foi resolvida, inclusive aquela do mais antigo 
Parque Nacional do País, o Parque do Itatiaia, criado em 1937. A 
regularização fundiária é um dos mais sérios obstáculos à efetiva 
implantação dessas áreas, nos moldes conservacionistas. Um 
grande número de UCs só existe mesmo “no papel”. 
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A presença de populações tradicionais em unidades de conservação, p. 316.  Contudo, como já 
referido, em um dos casos em que o tema, sob esta ótica, foi trazido à jurisdição, o eg. TRF4 decidiu 
simplesmente que “não cabe ao Poder Judiciário decidir acerca da conveniência da criação do 
Parque Nacional, por se tratar de uma escolha política que não fica sob o crivo judicial” (AC n. 
2007.72.00.001075-4/SC, Rel. Juiz Federal Nicolau Konkel Junior, in DE de 25/2/11). 
687

Aspectos jurídicos das unidades de conservação, p. 140.  Sobre o tema, v., com grande proveito, 
COUTINHO, Ronaldo. Unidades de conservação: da ilusão dos santuários ecológicos à realidade dos 
conflitos sociais no capitalismo periférico. Um claro exemplo disto é o Parque Nacional de São 
Joaquim, na serra catarinense, criado em 1946 e que teve o início das desapropriações somente em 
2006.  Além disso, apenas em 2012 estabeleceram-se normas para o ordenamento à visitação até a 
publicação do plano de manejo (Portaria n. 85, de 25/7/12, do ICMBio), que, por óbvio, passados 
quase 50 anos, ainda não havia sido elaborado. Aliás, a inércia da União Federal em elaborar plano 
de manejo de unidade de conservação, infelizmente, é a regra, já tendo o Judiciário sido chamado a 
intervir com vistas a determinar o cumprimento da obrigação, sob pena de multa (REsp. n. 
1.163.524/SC, Rel. Min. Humberto Martins, in DJe de 12/5/11). Aliás, o problema não é novo no país, 
como dá conta Warren Dean (A ferro e fogo, p. 376). 
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Além de faltarem recursos para pôr as pessoas para fora, faltam 
também para mantê-las do outro lado da cerca. Como se sabe, as 
UCs, quase sem exceção, convivem com problemas crônicos de 
desmatamento, caça, incêndios, etc.688 

 

 Assim, é mais do que evidente que a criação de UCs somente “no papel” 

ou “de papel” não significa, em absoluto, que se vá realizar o direito fundamental ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado.  E, menos ainda, que seria necessária a 

criação desta espécie de espaço protegido para que se pudesse dar cumprimento à 

legislação protetora do meio ambiente689.  Muito ao contrário, as agressões ao meio 

ambiente são coibidas através da adoção de políticas públicas adequadas, com 

licenciamento e fiscalização executados de modo sério e efetivo.  A legislação 

ambiental brasileira em vigor (Lei da Mata Atlântica, Código Florestal, etc.) é mais do 

que suficiente para garantir a conservação do meio ambiente para as presentes e 

futuras gerações690. 

 Mesmo que assim não se entenda e se considere que a simples criação 

de uma UC signifique a realização plena e efetiva da proteção ambiental, é de se 

levar em conta que o fato em si pode ensejar colisão com outros direitos 

fundamentais igualmente dignos de tutela. Nesta hipótese, como já dito e repetido, 

caberá ao julgador, mediante e aplicação da máxima da proporcionalidade, em suas 
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Democratizando a criação e a gestão de unidades de conservação da natureza: a Lei 9.985, de 18 
de julho de 2000, p. 561. 
689

 Neste sentido, colhe-se da jurisprudência do STJ: “A criação de Unidades de Conservação não é 
um fim em si mesmo, vinculada que se encontra a claros objetivos constitucionais e legais de 
proteção da Natureza. Por isso, em nada resolve, freia ou mitiga a crise da biodiversidade – 
diretamente associada à insustentável e veloz destruição de habitat natural –, se não vier 
acompanhada do compromisso estatal de, sincera e eficazmente, zelar pela sua integridade físico-
ecológica e providenciar os meios para sua gestão técnica, transparente e democrática. A ser 
diferente, nada além de um ‘sistema de áreas protegidas de papel ou de fachada’ existirá, espaços de 
ninguém, onde a omissão das autoridades é compreendida pelos degradadores de plantão como 
autorização implícita para o desmatamento, a exploração predatória e a ocupação ilícita” (REsp. n. 
1.071.741/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, in DJe de 16/12/10). Assim também: “Não é 
imprescindível a criação de novas Unidades de Conservação, sem que nas áreas escolhidas sejam 
identificados aspectos ambientais importantes. O que se revela imprescindível é que os ‘parques de 
papel’ sejam regularizados e adequadamente monitorados. O que é imprescindível é a suficiência do 
Estado na aplicação do direito vigente. Aplicação do Direito sem paixões, caprichos e excessos. 
Aplicação pautada na estrita legalidade, nos limites do Estado Democrático de Direito” (AGRELLI, 
Vanusa Murta. Declaração expropriatória e justa indenização como condicionantes para a criação de 
algumas categorias de unidades de conservação, p. 80). 
690

 “A criação de Parque Nacional não muda a essência ecológica da área em questão; autoriza sim a 
alteração da natureza da propriedade, ou seja, não é a criação de tal Unidade de Conservação de 
Proteção Integral, ou a desapropriação em si, que vai garantir proteção ao ecossistema, pois esta 
proteção lhe é inerente e independe da criação de qualquer Unidade de Conservação ou de qualquer 
formalização pelo Poder Público, sendo essencialmente pautada na concepção fática da relevância 
ambiental da área, seja pública ou particular. Caso contrário, a defesa do meio ambiente somente 
poderia ocorrer em áreas públicas” (REsp. n. 1.122.909/SC, Rel. Min. Humberto Martins, in DJe de 
7/12/09). 
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três subdimensões, examinar qual dos direitos colidentes deverá prevalecer no caso 

concreto, sempre mediante argumentação. 

 

9 Considerações finais 

 

 Como se viu, a solução de casos difíceis em matéria ambiental contempla 

diferentes enfoques, ora prevalecendo o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, ora o direito colidente. Tudo está a depender das nuances do caso 

concreto e da análise do órgão julgador, que, aplicando a máxima da 

proporcionalidade, irá optar por um dos interesses em conflito. E, nos casos de 

impasse, valer-se-á da discricionariedade, sempre mediante adequada 

fundamentação.  

 Uma constatação, aqui, merece ser feita.  É que se tem verificado cada 

vez mais que no Brasil algunspartem do pressuposto de que o meio ambiente é um 

valor absoluto, que deve prevalecer sempre em detrimento de qualquer outro, não 

importa qual seja. Assim é que surgem as máximas de que “não há direito adquirido 

em matéria ambiental”, ou que a coisa julgada deve ser ainda mais relativizada ou 

que o desenvolvimento econômico e social deve sempre ceder passo à proteção do 

meio ambiente.  

 Conquanto se admita que, em determinados casos, essa prevalência da 

proteção possa de fato ocorrer, isto não significa uma visão a ser adotada de 

maneira apriorística.  Sendo inegável que o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado é um direito fundamental que merece proteção, não é menos verdade 

que também estão previstos na Carta Magna outros direitos fundamentais 

igualmente dignos de proteção.   

 Desta forma, parece-nos inconcebível a adoção do ponto de vista 

sustentado por alguns segundo o qual, em casos de colisão, a tutela do meio 

ambiente deveria sempre prevalecer. Uma das razões para explicar o fenômeno 

deste radicalismo que cega as pessoas e não as permite verificar a existência de 

outros direitos fundamentais pode residir no fato de se considerar fácil a tarefa de 

aplicação prática da teoria dos direitos fundamentais.  Com efeito, para aqueles que 

entendem que o meio ambiente é um direito absoluto, não há qualquer dificuldade 

na solução dos casos de colisão. É simples: se direito fundamental ao meio 

ambiente equilibrado é um dos direitos colidentes, então ele prevalece sempre, não 
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havendo necessidade de se tentar a harmonização ou aplicar o teste da 

proporcionalidade em suas diversas vertentes.  

 Contudo, não nos parece que assim deva ser. Ao identificar o fenômeno 

que atinge os teóricos do direito de uma maneira geral – e, permitimo-nos 

acrescentar, de alguns teóricos do Direito Ambiental no Brasil –, Jeremy Waldron 

assinala: 

 

As atitudes que nós tomamos frente a nossos companheiros 
cidadãos irá depender em parte em como nós achamos fácil se 
chegar a uma adequada concepção sobre quais os direitos que 
merecem proteção. Se alguém desenvolveu uma concepção como 
esta e se, além disso, ela achou isto uma tarefa relativamente fácil, 
ela tenderá a ver com desconfiança quem quer que apareça com 
uma concepção de direitos que difira da sua. Ela, afinal, considera-se 
como agindo de boa-fé  e desde que a tarefa não apresenta 
dificuldades especiais é provável que sua boa-fé só terá produzido 
bons resultados. A única explicação, portanto, para os resultados 
contrários obtidos por outras pessoas é que devem ter estado agindo 
por algum outro motivo ulterior. Em outras palavras, se nós 
carregamos as verdades a que nós chegamos como sendo 
‘autoexplicativas’, nossa única explicação para os resultados 
contrários a que outras pessoas chegaram é que eles são simplórios 
ou malévolos. De todo modo, nós temos razão (nesta concepção da 
tarefa) para incorporar estas nossas autoexplicativas conclusões em 
uma forma imutável tão cedo quanto possível de modo a isolá-las 
das insensatas e delongadas revisões e reformulações mal 
orientadas.691 

 

 E após afirmar, com absoluta razão, que “o teórico dos direitos, em 

contraste, é tido como aquele capaz de produzir o trunfo, o peremptório argumento 

definitivo: ‘Não matarás’”, esclarece: 

 

A ideia de direitos tem geralmente sido entendida como 
precisamente uma forma de evitar o casuísmo dos trade-offs e de 
cálculos morais complexos – uma forma de insistir que algumas 
bases são para ser seguras e algumas atrocidades proibidas, não 
importa o que aconteça. Mas se os direitos eles mesmos são 
moralmente complicados, o espectro do casuísmo reaparece. 
Problemas complicados presumivelmente requerem soluções 
complicadas; mas foi a simplicidade da right-based coação que era 
tida como a sua principal vantagem sobre outros modos de raciocínio 
moral mais ocultos e precários692.   

 
                                                           
691

 A right-based critique of Constitutional rights, p. 29. Consoante já referido, interessante texto sobre 
o pensamento do autor é o de BERMAN, José Guilherme. Direitos, desacordo e judicial review: um 
exame da crítica de Jeremy Waldron ao controle jurisdicional de constitucionalidade das leis.  
692

 A right-based critique of Constitutional rights, p. 29. 
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 Entretanto, conclui, “o triste fato, contudo, é que esta a simplicidade e a 

certeza moral são simplesmente inalcançáveis”.  

 Trazendo-se estas lições para a realidade brasileira, verifica-se que as 

conclusões do autor são perfeitamente bem direcionadas para alguns que 

relativizam as dificuldades decorrentes da solução de casos difíceis, partindo da 

concepção prévia e absoluta de que o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado deve prevalecer sempre, não importando o que esteja em jogo. É até 

possível que ajam de boa-fé, como Waldron sinalizou. O que não significa, conforme 

constante da lição, que os que pensam diferente estejam agindo de má-fé ou 

movidos por objetivos escusos. 

 Aliás, nos últimos tempos, uma forte carga ideológica parece ter tomado 

conta de alguns, que, esquecendo-se da sua função de informar e discutir, tem 

procurado impor pontos de vista, distorcendo por vezes o conteúdo de diplomas 

normativos, esquecendo-se de outros e, acima de tudo, deixando de lado o 

indispensável debate de ideias, como se não fosse possível haver outro 

posicionamento que não aquele defendido pelo autor. Passou-se a adotar uma 

espécie de “cartilha”, que todos deveriam seguir, posto que não haveria como fugir-

se do senso comum. 

 Temos presenciado, ao longo dos anos, um profundo exagero nas 

concepções de alguns no que toca à interpretação do Direito Ambiental no Brasil. 

 Preocupa-nos, particularmente, a tentativa de simplesmente se 

desconsiderar por completo direitos fundamentais consagrados há séculos quando 

os mesmos colidem com o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Estas ideias, que começaram a ser timidamente sugeridas em um ou outro texto 

esparsos, hoje são objeto de defesa franca e aberta, com o claro intuito de 

enfraquecer todo e qualquer direito fundamental que colida com o meio ambiente.  

 De fato, tornou-se lugar comum se entender que o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, por sua importância para as presentes e 

futuras gerações, estaria acima de qualquer outro direito.  Em virtude disso, têm sido 

criadas máximas de efeito, dotadas de grande retórica, que, uma vez adotadas, 

simplesmente esvaziam por completo a eficácia de outros direitos fundamentais 

quando em colisão com o meio ambiente ecologicamente equilibrado.  É o que tem 

ocorrido com o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, o direito de 

propriedade, o desenvolvimento econômico e social, a livre iniciativa, dentre 
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inúmeros outros.  É como se o meio ambiente tivesse sido erigido a uma condição 

de absolutismo, o que contraria frontalmente toda a teoria dos direitos fundamentais.  

 Como dito, a tese em si e seus desdobramentos, que começaram a ser 

sugeridos de maneira tímida, hoje são objeto de defesa aberta e veemente e se 

transformaram, ao menos sob a ótica de seus mais ardorosos partidários, em 

verdades que não comportam discussão693.  Com efeito, sem qualquer 

constrangimento, propugna-se que a desconsideração completa e absoluta de 

cláusulas pétreas da Constituição, em todo e qualquer caso envolvendo colisão a 

com o meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

  A própria concepção da segurança jurídica, base do Estado Democrático 

de Direito, começa a sofrer ataques em alguns discursos que, se geram 

perplexidade de um lado, acabam incorporados em decisões judiciais, de outro. 

 Evidentemente, não é assim que deve ser, segundo nos parece694.   

 O fenômeno que se tem verificado nesta seara pode ser equiparado ao 

que Chaim Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca denominaram de argumento de 

autoridade, que implica na utilização de “atos ou juízos de uma pessoa ou de um 

grupo de pessoas como meio de prova a favor de uma tese”695.   

                                                           
693

 Em alguma medida, Cândido Rangel Dinamarco parece ter observado a ocorrência deste mesmo 
fenômeno no âmbito do Direito Processual, como apontou, no prefácio à obra de seu filho: “Refiro-me 
ao cuidado, que teve o Autor ao longo de toda ela, de forrar-se aos cantos de sereia representados 
por radicalismos e obsessões presentes em muito do que no Brasil já se escreveu sobre o tema das 
ações civis públicas. O Autor recusa-se a encarar os valores do meio-ambiente, dos direitos do 
consumidor e da moralidade administrativa, que integram o núcleo substancial da tutela jurisdicional 
coletivizada, como algo de absoluto e arrasador, a ser tutelado a todo custo. Como canal de 
realização dos valores que compõem o universo axiológico de uma cultura, o processo não deve 
realmente ser posto obstinadamente a serviço de alguns desses valores, em detrimento dos demais. 
Ninguém ignora que houve muitos séculos de descaso pelos valores ambientais, pelos direitos do 
consumidor e pela ética na Administração pública, mas isso não legitima uma abrupta e arbitrária 
guinada no sentindo de atribuir-lhes uma importância acima daquilo que convém ao correto equilíbrio 
nas relações humanas. O movimento pendular da História põe no entanto diante dos olhos do 
observador sensato os exageros a que tem conduzido a tomada de consciência desses valores” 
(Ação civil pública, p. XII). 
694

 Quanto à segurança jurídica, extremamente oportunas as palavras de José Afonso da Silva: 
“Direito seguro nem sempre é direito justo. A história está repleta de exemplos de ordenamentos 
positivos injustos, como foi o nazi-fascista e outros sistemas autoritários, tal o regime militar brasileiro, 
que continha o máximo de segurança por meio de uma ordem jurídica excepcional voltada para sua 
própria garantia, sem consideração alguma para com o princípio da justiça. Mas certo é que um 
direito inseguro é, por regra, também um direito injusto, porque não lhe é dado assegurar o princípio 
da igualdade. Assim, a segurança legítima do direito é apenas aquela que signifique garantia contra a 
arbitrariedade e contra as injustiças” (Constituição e segurança jurídica, p. 16).  De maneira mais 
contundente, Sebastián Soler afirmou que “sem segurança jurídica não se pode viver” (DELMANTO, 
Celso. Sebastián Soler, p. 448). 
695

Tratado da argumentação, p. 348. E complementam: “Seria, portanto, um pseudo-argumento 
destinado a camuflar a irracionalidade de nossas crenças, fazendo que sejam sustentadas pela 
autoridade de pessoas eminentes, pelo consentimento de todos ou do maior número” (op. cit., p. 
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 De fato, como tem crescido significativamente o número daqueles que 

apregoam a prevalência total e absoluta do direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado sobre qualquer outro direito fundamental – o que, como se verá, não é 

algo aceito por Alexy e seus seguidores –, a tese começa a conquistar espaço e a 

gozar de status de verdade incontestável.  Com efeito, como bem pontuam os 

autores acima citados, “quando a autoridade é a do grande número, ao argumento 

de autoridade, propriamente dito, está amiúde subjacente o argumento do 

normal”696. Por conseguinte, entender-se de modo diverso – ou seja, que não há 

hierarquia entre os direitos fundamentais, como sustentamos ao longo de todo este 

trabalho – passa a ser tido como um entendimento “anormal”.  

 Apesar do entendimento que cada vez mais tem se tornado praxe na 

doutrina especializada brasileira, permitimo-nos seguir uma linha que destoa da 

mesma.  Até porque, como bem salientam os mesmos Perelman e Olbrechts-Tyteca, 

“o argumento de autoridade pode ser contestado”697.  

 De fato, para nós, se, de um lado, o direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado é altamente digno de tutela, isto não significa, em 

absoluto, que o direito que com ele colida, não importe qual seja, deva ceder passo 

para a realização daquele.  Como se viu ao longo do presente trabalho, não nos 

parece seja esta a melhor exegese constitucional.  

 Evidentemente, não se quer dizer, com isto, que o direito ao meio 

ambiente não deva prevalecer jamais.  Ao revés, em inúmeras situações de colisão, 

isto deverá ocorrer, privilegiando-se um direito de 3a geração, bem de uso comum do 

povo e pertencente às futuras gerações.  Em inúmeros casos, igualmente consoante 

demonstrado, é isto o que deve ocorrer. 

 O que não se pode admitir, em absoluto, é a concepção pré-concebida de 

que um direito fundamental é superior ao outro.  Ainda que se trate do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. Se fosse assim, também seria legítimo que se 

                                                                                                                                                                                     

348). Os autores, contudo, após apresentarem as críticas dirigidas por outros, revelam certa simpatia 
à utilização do argumento de autoridade (op. cit., p. 349).  
696

 Op. cit., p. 350. 
697

 Op. Cit., p. 350. Segundo os autores, “há que se notar que, com muita frequência, o argumento de 
autoridade não se nos mostra claramente como tal, porque pensamos imediatamente em certas 
justificações possíveis” (op. cit., p. 350). 
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defendesse a prevalência do direito ao desenvolvimento, por exemplo, em relação a 

qualquer outro direito fundamental, o que, igualmente, não é de se admitir698.  

 De outro lado, temos assistido a uma arrogância na defesa de certas 

ideias (ou seriam ideais?) por parte de alguns estudiosos do Direito Ambiental no 

Brasil.  Para estes, somente a sua visão é a correta e aqueles que defendem postura 

diferente merecem todo o tipo de adjetivação negativa. Esta postura, rechaçável por 

completo, cada dia mais tem se intensificado, lamentavelmente699.   

  Digna de registro é a atitude completamente diferente adotada nos 

Estados Unidos da América. Só para citar um exemplo, na 41a Conferência da 

Seção de Meio Ambiente, Energia e Recursos, da American Bar Association, 

realizada em Salt Lake City, Estado de Utah, o painel de abertura do evento foi 

formado por duas advogadas de organizações não governamentais ambientalistas 

bastante atuantes no cenário judicial (Sierra Club e National Resources Defense 

Council - NRDC) e o Vice-Presidente e Diretor Jurídico da Croplife America. A 

divergência de ideias não impediu que o debate transcorresse de maneira civilizada 

e que, inclusive, os participantes concordassem em alguns pontos.  

 Com efeito, em eventos nos Estados Unidos e em diversos outros países, 

representantes de ONGs e de empresas sentam-se lado a lado, respeitam-se 

mutuamente e, quando divergem, fazem-no em elevado e civilizado nível. Algo que, 

no Brasil, lamentavelmente, é impensável nos dias de hoje, uma vez que alguns não 

aceitam sentar-se à mesma mesa com pessoas que defendem posições diferentes 

das suas. Esta inexplicável postura só pode ser entendida como insegurança em 

seus argumentos e receio de não conseguir fazer frente a argumentos contrários ou, 

o que é pior, como uma forma de se externar um preconceito inaceitável em uma 

democracia – especialmente considerando-se que provêm de pessoas que se auto-

intitulam progressistas. 

                                                           
698

 “Ocorre que a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado não pode ignorar a busca 
do desenvolvimento econômico, como sugerem alguns movimentos internacionais liderados por 
organizações não-governamentais – ONGs. Em algumas situações, a luta pela preservação do meio 
ambiente distancia-se, até mesmo, da ideia de desenvolvimento sustentável, princípio fundamental 
que ampara todo o Direito Ambiental (MAGALHÃES, Gustavo Alexandre. VASCONCELOS, Luis 
André de Araújo. O licenciamento ambiental à luz do princípio da proporcionalidade, p. 262-263). 
699

 Como se sabe, as ideias de Herbert Hart foram alvo de profundas críticas, especialmente, aquelas 
dirigidas por Dworkin. A reação do autor, contudo, é um exemplo a ser seguido: “Tenho de admitir 
aqui que, em mais instâncias das que cuido de encarar, têm tido razão os meus críticos, e aproveito a 
oportunidade deste Pós-escrito para tornar claro o que é obscure e rever o que originariamente 
escrevi, quando tal seja incoerente ou contraditório” (O conceito de direito, p. 300).  Também Dworkin, 
em certa ocasião, admite que há situações em que “eu devo estar errado e os críticos certos” (Justice 
in robes, p. 1). 
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 O que ocorre em relação aos advogados de empresas é ainda pior.  

Chamados de “advogados de poluidores”, estes profissionais são simplesmente 

execrados por alguns, simplesmente por exercerem seu mister constitucional.  

Esquecem-se, estes críticos, que todos têm direito à defesa e que, na esfera 

ambiental, o advogado, na maioria das vezes, auxilia seu cliente a agir de maneira 

correta em relação às normas ambientais.   

 A propósito, muitíssimo válida é a lição de Jerry Anderson e Dennis Hirsch 

acerca da matéria: 

 

Muitos assumem que a primeira tarefa de um advogado privado da 
área ambiental é defender clientes contra ações judiciais. Embora 
esta imagem descreva um importante aspecto da prática privada 
ambiental ... ela não representa toda a estória. De fato, muitos 
advogados privados da área ambiental gastam uma boa parte de seu 
tempo tentando prevenir que seus clientes violem exigências 
ambientais. 
Considere-se o seguinte cenário. A companhia X deseja construir 
uma nova planta de manufatura. Ela sabe que, uma vez construída, a 
unidade irá emitir poluentes na atmosfera e na água e irá gera alguns 
resíduos sólidos. Mas ela não sabe o que o direito exige dela para 
controlar a poluição causada. Se a companhia deve obedecer – e o 
meio ambiente deve ser protegido – alguém terá que identificar quais 
as exigências ambientais e como elas se aplicam à unidade 
proposta. A unidade estará sujeita padrões de emissão de ar e água 
ou a exigências de licenciamento? O lixo da unidade será qualificado 
como “perigoso” e, neste caso, como a companhia fará para recolhê-
lo e despejá-lo? Empresas devem levar em consideração 
implicações do Direito Ambiental como estas antes de embarcar em 
praticamente qualquer ação significativa. 
Empresas dependem dos seus advogados ambientais para guiá-las. 
Neste tipo de trabalho – geralmente conhecido como 
“aconselhamento ao cumprimento” – o advogado ajuda o cliente a 
identificar as exigências ambientais governamentais e a desenvolver 
uma estratégia para atingi-las700. 

 

 O mesmo se diga em relação aos tão criticados pareceres jurídicos 

elaborados por profissionais gabaritados e que servem para sustentar teses 

defendidas em juízo.  Trata-se de trabalho legítimo, elaborado por quem tem 
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Environmental Law practice, p. 3.  No mesmo sentido: “Ao advogado empresarial cabe a 
responsabilidade de preventivamente assistir, alertar e orientar de forma adequada os gestores de 
negócios. Pode-se dizer que o profissional passa a ser a consciência do empresário. Suas 
orientações devem estar pautadas em princípios éticos e morais de maneira que o convencimento de 
seu cliente tenha como alicerce o respeito à dignidade e interesse social” (BACELLAR, Regina Maria 
Bueno. Reflexões sobre a ética do advogado empresarial nas questões ambientais, p. 322).   
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convicção que aquilo que sustenta está correto e que não pode simplesmente ser 

atacado como lamentavelmente vem ocorrendo na prática.  

 A propósito, como bem pontua Regina Maria Bueno Bacellar, com 

absoluto acerto, “o advogado empresarial deve ser livre. A liberdade é a mola 

propulsora da conduta humana. A atuação do professional deve ser livre de 

preconceitos, de prejulgamentos, de intervenções econômicas ou políticas”701.  

 O mesmo se diga de um considerável número de empresas que, embora 

adotem práticas de responsabilidade social, são alvo de campanhas difamatórias702, 

como se responsáveis fossem por todos os males que assolam o planeta.  Como se 

sabe, de um modo geral, as empresas hoje demonstram uma grande preocupação 

com o meio ambiente.  É como aponta Paul Hawken, em festejado trabalho: 

 

As empresas que estão mudando seus modos, reduzindo a poluição, 
redesenhando seus produtos e métodos de manufatura, possuem 
diferentes motivos. Em alguns casos, eles gostaria de fugir das 
responsabilidades regulatórias; alguns querem mudar suas 
reputações junto aos consumidores; outros querem evitar 
responsabilidades passadas e futuras; e ainda há aquelas 
companhias, a maioria pequenas, que estão tentando 
fundamentalmente alterar a natureza do negócio e mover-se na 
direção de um comércio socialmente responsável.  
(...). 
Muitas companhias hoje não mais aceitam a máxima que o negócio 
do negócio é negócio. A sua nova premissa é simples: Corporações, 
porque são as instituições dominantes no planeta, devem tratar 
largamente de temas de justiça social e meio ambiente que afligem a 
humanidade703.  
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Reflexões sobre a ética do advogado empresarial nas questões ambientais, p. 322. Nos EUA a 
matéria é objeto de intensa regulamentação, como se vê em RUSSEL, Irma. Issues of legal ethics in 
the practice of environmental law e FUTRELL, J. William. Environmental ethics, legal ethics, and 
Codes of Professional Responsability. 
702

 Como observa Fabiane Lopes Bueno Netto Bessa, mesmo as atividades socioambientais são alvo 
de críticas injustas: “A responsabilidade socioambiental das empresas vem sendo objeto de critica e 
desconfiança de muitos em razão de uma compreensão equivocada de que se trataria de uma 
mistura de filantropia empresarial com jogada de marketing para melhorar a imagem das empresas 
no mercado e obter vantagens competitivas” (Responsabilidade socialmente das empresas: a face 
empresarial da sustentabilidade?, p. 157).  
703

The ecology of commerce, p. x-xi. No mesmo sentido, no Brasil: “Mediante ferramentas de gestão 
de RSE, constata-se um esforço crescente do meio empresarial em atender, ainda que de forma 
insuficiente, a condição de corresponsáveis pela viabilização dos direitos fundamentais, uma vez que 
a Constituição da República reconhece a ordem econômica o papel de promover a dignidade da 
pessoa e a justiça social e elenca, entre seus princípios a função social da propriedade, a redução 
das desigualdades sociais, a defesa do consumidor e do meio ambiente” (BESSA, Fabiane Lopes 
Bueno Netto. Responsabilidade socialmente das empresas: a face empresarial da sustentabilidade?, 
p. 158). Ainda: GUERRA, Isabella Franco. O papel das empresas na busca do desenvolvimento 
sustentável, p. 232. Também quanto a este ponto a importância do papel do advogado é ressaltada: 
“A ele caberá a devida diplomacia e poder de argumentação e convencimento, demonstrando aos 
demais interessados que o cumprimento das leis morais e positivadas da sociedade, acarretará ao 
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 A falta de humildade e a arrogância dos que defendem determinadas 

ideias, a que aludimos acima, foi objeto de discussão em celebrado estudo do 

constitucionalista neozelandês radicado nos Estados Unidos, Professor da 

Universidade de Nova York e ex-aluno de Dworkin, Jeremy Waldron.  Segundo o 

autor, ao se reconhecer que o pensamento acerca de quais os direitos que merecem 

proteção é composto de dificuldades e que pessoas de boa-fé podem perfeitamente 

divergir, sem que com isso se tornem merecedoras de qualquer tipo de desprezo.  

Eis parte de sua lição, com a qual concordamos integralmente: 

 

Se, de outro lado, nós tomamos a visão que todo o trabalho de 
pensar sobre direitos é carregado de dificuldades e que isto é algo 
em que, com o melhor desejo do mundo, pessoas de boa-fé podem 
divergir, nós não demonstraremos a mesma suspeita em relação às 
sugestões de nossos oponentes nem tampouco a mesma confiança 
dogmática em nossas próprias. Aqueles que pensam que é possível 
estar errados devem estar menos inclinados a fundir suas 
conclusões em pedra, e mais abertos à possibilidade de que o 
debate entre os seus colegas pode de tempos em tempos produzir 
conclusões que são melhores que as suas.  
Qual dessas visões da nossa tarefa é correta? Um teórico dos 
direitos tem que desenvolver quais os direitos que as pessoas têm, 
como eles devem ser formulados, e quão importante eles são em 
relação a outras considerações políticas e morais. É esta uma tarefa 
fácil ou difícil?704 

 

 Para alguns ela é extremamente fácil.  Basta que o meio ambiente esteja 

envolvido e, não importa qual seja o direito que esteja em conflito que aquele 

sempre irá prevalecer. Realmente, a tarefa, vista sob esta ótica, é bastante simples 

de o intérprete dela se desincumbir.  

                                                                                                                                                                                     

longo do tempo, maior segurança no desenvolvimento dos negócios, maior sustentabilidade e 
benefícios sob todos os aspectos de interesse empresarial e social. A transformação da imagem de 
uma empresa com fins exclusivamente econômicos para a de uma empresa-cidadã, é o maior trunfo 
a ser utilizado pelo advogado e o melhor legado que uma empresa pode deixar para a sociedade e 
suas futuras gerações” (BACELLAR, Regina Maria Bueno. Reflexões sobre a ética do advogado 
empresarial nas questões ambientais, p. 323). 
704

A rights-based critique of Constitutional rights, p. 28-29. Para uma abrangente visão acerca do 
pensamento do autor, v., com grande proveito, BERMAN, José Guilherme. Direitos, desacordo e 
judicial review: um exame da crítica de Jeremy Waldron ao controle jurisdicional de 
constitucionalidade das leis. Ao comentar esta passagem, o autor assinala: “De fato, os direitos que 
devem ser resguardados, e a medida exata em que isso deve ser feito, estão sujeitos a intenso 
desacordo. E apenas através do debate é que as posições de cada filosofo podem ser fortalecidas 
(ou abandonadas), o que significa que opiniões divergentes serão respeitadas e levadas em 
consideração na teoria de direitos a ser defendida” (Op. cit., p. 104).  
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 Mas não é assim que deve ser e este é o objeto deste trabalho.  Como 

não existem direitos fundamentais absolutos, não se pode partir de uma visão prévia 

de que o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, apesar 

de sua extrema importância, sempre irá prevalecer quando em conflito com outros 

direitos igualmente dignos de tutela.  Para tanto, é de se buscar harmonizar os 

interesses colidentes e, não sendo isto possível, passar-se à aplicação do teste da 

proporcionalidade, a fim de que um deles prevaleça, considerando-se as 

peculiaridades do caso concreto, sempre mediante argumentação.  

 Logo, a prévia assunção de que um direito fundamental sempre irá 

prevalecer em detrimento de qualquer outro leva a uma distorção inaceitável e, pior, 

gerando situações de perplexidade em que, em determinado caso, seja 

simplesmente impossível seguir-se o modelo propugnado.  

 Daí o perigo que sempre apontamos decorrentes de rótulos que alguns 

estudiosos se autoconcedem.  De fato, ao se intitularem ambientalistas, 

desenvolvimentistas, biocentristas ou antropocentristas, correm o sério risco de ficar 

sem discurso algumas vezes quando são confrontados com situações extremas, em 

que o direito que defendem de maneira apriorística simplesmente não pode 

prevalecer porque ofende a máxima da proporcionalidade. 

 Como bem assinalou o Min. Gilmar Mendes, do STF, em voto que proferiu 

em situação envolvendo colisão de direitos fundamentais, “não se trata de um 

debate entre quem defende o meio ambiente e quem é adversário do meio 

ambiente”705. 

 Ocorre que defender este ponto de vista, por si só, já pode ser suficiente 

para críticas contundentes oriundas daqueles que não conseguem conviver com a 

diversidade de pensamentos e consideram que o único ponto de vista correto é a 

defesa intransigente de seus próprios pontos de vista.  Recusamo-nos a seguir esta 

linha. 

 De fato, defendemos que, em um Estado Democrático de Direito como o 

nosso, a pluralidade intelectual e a diversidade de ideias conduz a um 
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 AgRg na Medida Cautelar na Ação Cível Originária n. 876-0, da Bahia, Rel. Min. Carlos Alberto 
Menezes Direito, in DJe de 31/07/08. Ou, como dissemos em outra sede: “As discussões que 
envolvem meio ambiente no Brasil revelam uma verdadeira luta do bem contra o mal. Mas, é de se 
perguntar: quem está do lado do bem e quem está do lado do mal? É difícil responder. Cada posição 
tem seus méritos e seus deméritos e cada qual tem o direito constitucional de defender o que acha 
mais correto. O que não quer dizer que aquele que pensa diferente esteja errado e, especialmente, 
que não mereça respeito” (Meio ambiente e democracia). 
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aprimoramento das instituições.  Somos contrários a todo o tipo de preconceito, seja 

ele de raça, credo, cor, sexo ou qualquer outro706.  Menos ainda, o preconceito de 

ideias. Entendemos que uma sociedade livre respeita a diferença e que somente 

assim se constrói um mundo melhor.  

 Lamentavelmente, não são todos que pensam assim e acreditam que a 

verdade somente está ao lado de quem defende as mesmas teses que eles e, os 

que não o fazem, não são dignos de ser levados a sério. 

 Estamos, assim, de pleno acordo com a assertiva de Waldron, segundo o 

qual “ninguém hoje acredita que a verdade sobre os direitos é auto-explicativa ou 

que, se duas pessoas discordam sobre direitos, uma delas ao menos deve ser ou 

corrupta ou moralmente cega”707.   

 E, na conclusão de seu brilhante trabalho, o autor afirma: 

 

Estes pensamentos, eu argumentei, são reforçados quando nós 
consideramos quanto espaço há para divergências honestas e de 
boa-fé entre cidadãos no que concerne aos direitos. As coisas 
poderiam ser diferentes se os princípios de direito fossem auto-
explicáveis ouse houvesse uma elite filosófica que pudesse ser 
confiada a desenvolver de uma vez por todas quais os direitos que 
nós temos e como eles podem ser equilibrados com outras 
considerações. Mas o consenso dos filósofos é que esses assuntos 
não estão definidos, que eles são complexos e controvertidos, e que 
certamente na sala de aula a existência de divergências de boa-fé é 
inegável. Uma vez que seja assim, parece-me óbvio que nós 
devemos ver as divergências sobre direitos que existem entre 
cidadãos exatamente na mesma luz, a não ser que haja forte 
evidência do contrário. É sem dúvida possível que um cidadão ou um 
político eleito que discorde da minha visão de direitos seja motivado 
puramente por seu próprio interesse. Mas é de algum modo 
desconfortável reconhecer que ela provavelmente possuir 
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 Nesta mesma esteira, colhe-se de notícia intitulada “STJ firma jurisprudência em favor das 
minorias”, recentemente disponibilizada no site do Tribunal: “Uma das bases fundamentais dos 
direitos humanos é o princípio de que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e 
direitos. Discriminação e perseguição com base em raça, etnia ou opção sexual são claras violações 
desse princípio. Assim, não é de estranhar a quantidade de pedidos que a Justiça brasileira tem 
recebido de indivíduos pertencentes às chamadas “minorias” – como os homossexuais, negros, 
índios, portadores do vírus HIV ou de necessidades especiais, entre outros –, que buscam no 
Judiciário a proteção institucional de seus interesses.  
Ao longo de sua história, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) vem firmando jurisprudência em prol 
dessas ‘minorias’,...”  
(http://www.stj.jus.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=106621&utm_source
=agencia&utm_medium=email&utm_campaign=pushsco; acesso em 27/8/12). 
707

A rights-based critique of Constitutional rights, p. 29.  Na mesma linha de raciocínio, que conta com 
nosso integral apoio: “A moralidade vincula e cega. Vincula-nos para dentro de grupos ideológicos 
que lutam uns contra os outros como se o destino do mundo dependesse de cada um dos lados 
vencer cada batalha. Cega-nos o foto que cada grupo é composto de pessoas boas que têm alguma 
coisa importante a dizer” (HAIDT, Jonathan. The righteous mind, p. 313). 
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exatamente os mesmos sentimentos a meu respeito. Uma vez que a 
questão dos direitos sob nós permaneça controvertida, parece não 
haver melhor razão para adotar minha visão dos direitos como 
definitiva e desmerecer a do opositor como de interesse próprio, do 
que me ver como o oponente egoísta e ela como a defensora do 
princípio708. 

 

 De fato, a ideia do autor, de se inverter os papéis, é excelente.  Que tal se 

considerar que estes estudiosos que segregam e agridem, com arrogância, os seus 

opositores, colocarem-se na posição dos oponentes e procurarem imaginar como 

gostariam de ser tratados diante da divergência?  

 Quem sabe assim se caminharia para uma mudança de mentalidade e 

uma maior abertura, que possibilitasse um diálogo construtivo na busca da 

construção da sustentabilidade. 

 Mais do que em muitas outras áreas, extremamente válido, para os 

estudiosos do Direito Ambiental Brasileiro, o conselho de Johnatan Haidt, constante 

da conclusão de último capítulo de sua obra, não por acaso intitulado “Nós não 

podemos divergir de maneira mais construtiva?”: 

 

Então da próxima vez que você se ver sentado ao lado de alguém 
com outra matriz, dê uma chance. Não simplesmente interrompa. 
Não levante a moralidade até que você tenha encontrado alguns 
pontos em comum ou de algum outro modo estabelecido um pouco 
de confiança. E quando você levantar questões de moralidade, tente 
começar com algum elogio, ou com uma sincera expressão de 
interesse709. 

 

 O presente trabalho é uma tentativa de se estimular a busca por um 

pouco mais de civilidade e (por que não?) de entrosamento nos debates envolvendo 

as diferentes visões do Direito Ambiental.  

 A propósito, como bem assinalou Paulo Affonso Leme Machado, por 

ocasião do encerramento do Encontro Mundial de Juristas, ocorrido durante a 

Conferência Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (RIO + 20), “sem o Estado 
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A rights-based critique of Constitutional rights, p. 49-50.  E, novamente com Haidt, ao concluir seu 
livro sobre porque pessoas são divididas por política e religião: “A resposta não é, como Maniqueístas 
responderiam, porque algumas pessoas são boas e outras são diabólicas. Ao contrário, a explicação 
é que nossas mentes foram feitas para pertencer a grupos virtuosos. Nós somos criaturas intuitivas 
cujo teor dos sentimentos direcionam nossa razão estratégica. Isto torna difícil – mas não impossível 
– conectar com aqueles que vivem em outras matrizes, que são frequentemente construídas sobre 
diferentes configurações dentre as fundações morais disponíveis” (The righteous mind, p. 318). 
709

The righteous mind, p. 318.  
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de Direito, em que se respeite a liberdade de falar, de ler, de escrever, de informar e 

de ser informado, ..., não existirá Direito Ambiental”710.  
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Algumas palavras de finalização.  
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CONCLUSÕES 

 

É hora de concluir.  E o fazemos apenas para reforçar as ideias que foram 

expostas ao longo de todo o texto. Bom início! 

Inicialmente, diga-se não existirem mais dúvidas de que o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, direito típico de 3ª geração, é um direito fundamental.  

O caput do art. 225 da CF/88, embora não seja o único, é o dispositivo 

que melhor expressa o conteúdo do direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado.  Conquanto possa se imaginar que a expressão “todos”, dele constante, 

se referisse a todos os seres vivos, a concepção adotada pela Carta Magna impede 

que se chegue a esta conclusão.  De outro lado, o meio ambiente não se enquadra 

na tradicional divisão entre bens públicos e privados, mas pertence a uma terceira 

categoria, a dos bens transindividuais ou supraindividuais (=metaindividuais).  É um 

bem de uso comum do povo, que pertence, inclusive, às futuras gerações.  Sua 

proteção está a cargo do Poder Público e da coletividade. 

Entre os deveres dos entes públicos no tocante à proteção do meio 

ambiente está o de definir espaços territoriais ambientalmente protegidos, gênero de 

que são espécies as áreas de preservação permanente, a reserva legal, a Mata 

Atlântica e as unidades de conservação da natureza.  Cada um destes institutos é 

regulado por uma regra própria e possui regime jurídico diferenciado em relação aos 

demais, não podendo se confundir uns com os outros. 

O princípio constitucional da legalidade incide em matéria ambiental, de 

modo que regras inferiores, tais como decretos, resoluções, portarias e instruções 

normativas, que contrariem os termos da lei e criem direitos ou obrigações nela não 

previstas são inválidas.  

A competência administrativa em matéria ambiental, que envolve 

notadamente o licenciamento e a fiscalização, é comum entre todos os entes 

federados (art. 23, VI, VII e VIII, da CF/88).  Depois de longa espera e inúmeras 

controvérsias ocorridas na prática, sobreveio a LC n. 140/11, que, regulamentando o 

comando contido no parágrafo único do referido dispositivo, estabeleceu parâmetros 

para o exercício das respectivas atribuições.  Agora existem regras claras, e por 

conta disso os conflitos de competência devem diminuir. 

O licenciamento de atividades potencialmente causadoras de degradação 

ambiental tem por objetivo tentar compatibilizar o exercício da atividade produtiva 
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com a proteção ao meio ambiente.  É o palco adequado para a busca pela 

harmonização (concordância prática) entre esses direitos que não raro colidem na 

prática. Não é, contudo, objetivo do licenciamento dificultar ou inviabilizar o 

desenvolvimento econômico e social, mas sim ser um instrumento para concretizá-

lo, conjuntamente com o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

Muito se discute sobre a natureza jurídica da licença ambiental, havendo opiniões 

nos mais diferentes sentidos.  Para nós, a licença possui características próprias, 

que não se enquadram nos modelos tradicionais.  É ato vinculado, mas não 

definitivo, posto que está sujeito a prazos de validade.  Enquanto ela estiver em 

vigência, contudo, goza de estabilidade e, nas hipóteses excepcionais de ser 

revogada, com fundamento na existência de interesse público superveniente, isto 

deve se dar mediante indenização. 

O estudo de impacto ambiental, por sua vez, é uma das etapas do 

processo de licenciamento de atividades potencialmente causadoras de significativa 

degradação do meio ambiente.  Nos termos da norma constitucional respectiva (art. 

225, § 1º, IV), somente será exigível nestes casos, ou seja, em que o impacto 

ambiental possível de ser causado seja significativo.  Também este instrumento não 

deve servir de mote a impedir a realização de obras e atividades necessárias ao 

desenvolvimento e ao crescimento econômico do país.  Ao contrário, deve ser o 

palco para a adoção de medidas mitigadoras e compensatórias dos danos 

ambientais que podem vir a ser causados com a implementação da atividade 

pretendida.  

Segundo as regras constitucionais que definem a competência legislativa 

concorrente em matéria ambiental (art. 24, VI a VIII e parágrafos), cabe à União 

legislar sobre normas gerais e, aos Estados, suplementar a legislação federal no que 

couber.  No silêncio da lei federal, os Estados exercerão a competência legislativa 

plena e, neste caso, sobrevindo lei federal sobre normas gerais, suspende-se a 

eficácia da lei do Estado.  Aos Municípios – que ficaram fora do rol do art. 24 – cabe 

legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e a 

estadual no que couber (art. 30, II).  Conquanto haja controvérsias acerca do 

alcance da expressão normas gerais, o fato é que a jurisprudência do STF se 

consolidou no sentido de que a lei federal é sempre norma geral.  Em matéria de 

proteção ao meio ambiente e à saúde, respeitável entendimento doutrinário se 

firmou no sentido da possibilidade de Estados e Municípios legislarem em 
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contrariedade ao disposto na lei federal, se para adotar padrões mais restritivos em 

relação àquela.  Esta, porém, nunca foi a orientação do STF, que sempre declarou a 

inconstitucionalidade de leis estaduais que afrontassem a legislação federal, como 

ocorreu com as tentativas de proibição do uso de produtos que contivessem amianto 

e organismos geneticamente modificados.  Mais recentemente, contudo, a Corte deu 

mostras de que talvez fosse mudar este ponto de vista ao indeferir medida cautelar 

intentada com o propósito  de suspender nova lei do Estado de São Paulo que 

proíbe a utilização no território do Estado de produtos que contenham amianto.  

Entretanto, após este julgamento, duas novas causas foram decididas no sentido da 

orientação histórica da Corte, quais sejam, a declaração de inconstitucionalidade de 

lei estadual versando sobre energia nuclear e a procedência de arguição de 

descumprimento de preceito fundamental intentada contra a proibição do transporte 

de produtos contendo amianto através do Estado de São Paulo.  A análise deste 

último julgado, bem como do anterior, permite constatar que o Supremo decidiu a 

matéria não só à luz das regras sobre competência, mas também levando em conta 

a existência de colisão de princípios constitucionais. 

Sobre estes, diga-se que a doutrina pós-positivista se consolidou no 

sentido de que eles, ao lado das regras, integram o gênero normas jurídicas.  Logo, 

os princípios estão dotados de normatividade – assim como as regras.  No entanto, 

há diferenças entre eles; enquanto os conflitos de regras se resolvem pela 

decretação de invalidade de uma delas, de modo geral e abstrato, a colisão de 

princípios, ao contrário, é solucionada apenas pelo sopesamento, fazendo-se 

prevalecer um em detrimento do outro, mas apenas naquele caso concreto. 

Essa concepção acabou levando Ronald Dworkin, um dos precursores da 

noção de normatividade dos princípios, a sustentar que para os casos de colisão 

(hard cases) haveria somente uma única resposta correta a ser dada pelo juiz. A 

tese foi amplamente criticada pela doutrina, já que a discricionariedade judicial, 

conquanto não desejável, é uma realidade a que não se pode furtar. 

Outro grande expoente do tema, Robert Alexy, sustenta que, como 

inexistem direitos fundamentais absolutos, os casos de colisão não podem ser 

resolvidos através da precedência de um sobre o outro, mas sim através de 

ponderação.  Sendo assim, nem mesmo o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado pode ser considerado hierarquicamente superior a qualquer outro direito 

fundamental.  Tampouco está em posição inferior, de modo que a solução para os 
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casos de colisão deve se dar caso a caso (case by case).  Havendo colisão, deve-se 

buscar, a todo custo, a harmonização entre os direitos colidentes (concordância 

prática), de modo a evitar o afastamento de qualquer deles e a realização de ambos 

no plano concreto.  O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, por suas 

próprias características, é bastante voltado para a resolução dos conflitos mediante 

harmonização. Aliás, é esta a orientação que deflui do disposto no art. 170, II, III e 

VI, da CF/88 e do art. 2º da LPNMA.  

Inexistindo direito fundamental absoluto, a relação de precedência entre 

eles, em casos de colisão, dá-se no plano concreto, condicionada ao exercício da  

máxima da proporcionalidade, suas três subdimensões (adequação, necessidade e 

proporcionalidade em sentido estrito).  Somente a aplicação prática destes três 

mecanismos é que permitirá a solução do caso difícil.   

Ainda assim, há hipóteses em que a dúvida remanescerá e, mesmo após 

a aplicação do teste da proporcionalidade, não será possível decidir.  São os 

chamados casos de impasse, que se resolvem por meio da discricionariedade 

judicial. Em tais hipóteses, mais do que em quaisquer outras, o recurso à 

argumentação deve ser uma constante, de modo a possibilitar o conhecimento das 

razões que levaram à decisão, possibilitando assim o respectivo controle. 

Um dos mais festejados princípios do Direito Ambiental Brasileiro na 

atualidade é o da precaução, que consiste na circunstância de que a ausência de 

certeza científica sobre os impactos de determinada atividade não é óbice a que se 

tomem medidas destinadas a evitá-los.  Apesar da indiscutível importância do 

princípio em questão, o seu uso tem sido alvo de certas distorções na prática, seja 

ao confundi-lo com a prevenção, seja para invocá-lo sem qualquer indício de que a 

atividade que se visa a coibir possa causar prejuízos ambientais de tamanha monta 

que justifiquem a adoção de medidas tão drásticas.  Defendemos um uso ponderado 

do princípio da precaução, destinado a situações de efetiva incerteza e calcado no 

custo-benefício da adoção das medidas, e repudiamos sua utilização de maneira 

indiscriminada, sobretudo quando for para solucionar casos de colisão.  Em tais 

hipóteses, sustentamos que o princípio da precaução deva integrar a dimensão da 

necessidade e não a proporcionalidade em sentido estrito, sob pena de se 

transformar em um “fiel da balança” na solução de casos difíceis. 

Embora em geral os conflitos de regras se resolvam mediante a aplicação 

dos critérios de solução de antinomias, há casos em que não há critérios ou estes 
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conflitam entre si.  São as hipóteses em que se configuram as chamadas antinomias 

de segundo grau e, embora haja metacritérios de solução, estes não são absolutos.  

Abre-se um espaço, então, para o sopesamento, como se se tratasse de uma 

colisão de princípios, com a aplicação da máxima da proporcionalidade e mediante 

argumentação.  Nestes casos, o afastamento de uma regra se dará apenas no caso 

concreto e não através da declaração de invalidade, podendo ela ser aplicada em 

outra hipótese na qual não haja conflito. 

O rumoroso caso da farra do boi encerra hipótese típica de colisão entre o 

direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o patrimônio 

cultural.  Ação civil pública intentada para coibir a prática acabou por ser decidida, 

em última instância, mediante recurso extraordinário, pelo STF, que, por maioria de 

votos, julgou-a procedente.  A nosso sentir, melhor teria sido a procedência parcial, 

para que o Estado de Santa Catarina adotasse providências não para coibir a 

prática, mas para impedir que haja maus-tratos aos animais.   Haveria, assim, a 

harmonização entre os direitos colidentes, e não a superação de um pelo outro.  

Já nas chamadas rinhas de galo não há propriamente colisão, dado que 

não se tem notícia de que a prática seria inerente a qualquer espécie de tradição.  

Além do mais, diferentemente do que ocorre com a farra do boi, a violência aos 

animais é inerente à prática, de modo que não se torna possível a harmonização, 

mas apenas a prevalência da proteção ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. 

O desenvolvimento econômico e a livre-iniciativa são também direitos 

fundamentais e, não raro, colidem com a proteção ambiental.  Em tais casos, a 

harmonização dá ensejo ao chamado desenvolvimento sustentável, que deve ser 

buscado a todo custo.  Caso impossível, parte-se para o sopesamento, como 

ocorreu em dois célebres julgamentos realizados pelo STF.  Em um deles, 

privilegiou-se a interpretação mais consentânea com a liberdade de empreender 

(reconhecimento da constitucionalidade da autorização para supressão de APP) e, 

em outro, a livre iniciativa cedeu passo para o meio ambiente (proibição de 

importação de pneus usados). 

Segundo a Constituição de 1988 (art. 5º, II e III) e o Código Civil (art. 

1.228, § 1º), o direito de propriedade deverá ser exercido em consonância com a sua 

função social.  Isto significa que este direito fundamental, a exemplo dos demais, 

não é absoluto, mas deve se pautar pela observância aos preceitos legais que 
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regem a proteção ao meio ambiente, visando ao bem comum.  Nos casos de 

propriedades atingidas pelo estabelecimento de espaços territoriais ambientalmente 

protegidos, a questão se resolve mediante compensação financeira, pelo 

esvaziamento do conteúdo econômico do direito de propriedade.  Entretanto, a 

orientação jurisprudencial mais recente tem estabelecido condições para que as 

áreas protegidas sejam indenizadas, podendo-se estabelecer o seguinte quadro em 

relação à matéria: a) APPs: só indenizáveis aqueles decorrentes de atos do Poder 

Público (art. 6º do novo Código Florestal); b) reserva legal: a indenização depende 

da existência de plano de manejo florestal sustentável aprovado pelo órgão 

competente do SISNAMA (art. 17 do mesmo Código); c) mata atlântica: não cabe 

indenização, pois se trata de mera limitação administrativa e não desapropriação 

indireta ou servidão ambiental; d) unidades de conservação: há direito à 

indenização, excluindo-se, contudo, o valor referente à APP e à mata atlântica 

primária e secundária em estágios avançado e médio de regeneração. 

Parcela da doutrina tem sido bastante refratária no que tange a admitir a 

incidência do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada para decidir 

controvérsias que envolvem questões ambientais.  De fato, tem-se disseminado um 

entendimento segundo o qual estas garantias constitucionais jamais deveriam 

prevalecer quando colidem com o meio ambiente ecologicamente equilibrado.  Pela 

tônica que se imprimiu a todo este trabalho, é fácil notar ser impossível aceitar esta 

tese, posto que a prevalência dos direitos fundamentais se dá no caso concreto e 

não de maneira apriorística.  Logo, haverá caso em que o meio ambiente 

prevalecerá; em outros, contudo, deverá ceder passo ao direito adquirido, por 

exemplo, que não se encontra em posição de inferioridade em relação a qualquer 

outro direito.  O mesmo se diga do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, sendo 

que, neste último caso, pode perfeitamente ocorrer que a garantia tenha de ser 

afastada diante da necessidade de realização do direito fundamental ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, de acordo com as peculiaridades da hipótese. 

Os casos de colisão do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado com o princípio constitucional da separação de poderes 

desdobra-se em três hipóteses distintas. A primeira delas diz com a possibilidade de 

intervenção do Poder Judiciário no Executivo para a realização do chamado controle 

jurisdicional de políticas públicas, hoje aceita por boa parte da jurisprudência.  O 

segundo caso diz com a possibilidade de se invocar o princípio da proibição do 
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retrocesso ecológico, que representa uma intervenção do Judiciário no Legislativo, 

na medida em que, para os que admitem a tese, possibilita o reconhecimento da 

inconstitucionalidade de uma lei que suprima garantias destinadas à concretização 

do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.  Por fim, a 

intervenção que o Ministério Público normalmente realiza na Administração Pública, 

compelindo os agentes do Estado a cumprir ordens constantes das chamadas 

recomendações, que contudo não possuem caráter coercitivo.  

Casos emblemáticos de colisão são aqueles em que há ocupação de 

áreas ambientalmente protegidas.  De um lado, o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado; de outro, o direito à moradia e à dignidade da pessoa humana.  Os 

Tribunais, de um modo geral, têm decidido a controvérsia no sentido da tentativa de 

harmonização entre os direitos colidentes, por vezes condicionando a retirada das 

pessoas à existência de uma nova área.  Em outras situações, contudo, julgados 

oriundos das mesmas Cortes, proferidos em épocas próximas, demonstram que a 

precedência condicionada leva efetivamente a decisões caso a caso, ora 

prevalecendo um direito, ora o outro. De todo modo, trata-se de caso que exige 

ponderação e aplicação da máxima da proporcionalidade, pois há, inequivocamente, 

em tais hipóteses, colisão de direitos fundamentais. 

Nesta mesma esteira, a criação de unidades de conservação da natureza 

em áreas habitadas tem sido uma hipótese bastante frequente de colisão do direito 

ao meio ambiente equilibrado com outros direitos fundamentais pertencentes às 

populações tradicionais.  Como o Poder Público acaba não realizando a 

desapropriação mediante pagamento de justa e prévia indenização em dinheiro, fica 

criado um conflito em que os moradores do local passam a ser clandestinos e, 

consequentemente, ficam impossibilitados de exercer quaisquer direitos.  A solução 

para tais casos de colisão reside na tentativa de harmonizar os direitos colidentes, 

evitando-se a criação de UCs de proteção integral ou, caso isto não seja possível, o 

reconhecimento do direito adquirido das populações tradicionais a permanecer nas 

mesmas condições anteriores, até que sejam devidamente indenizadas. 

Por fim, diga-se que não é possível admitir a prevalência absoluta e 

apriorística de um direito fundamental em relação aos demais.  Ao contrário, as 

hipóteses de colisão merecem ser resolvidas caso a caso (case by case), buscando-

se a harmonização entre eles (concordância prática) e, caso isto não seja possível, 

mediante o uso da máxima da proporcionalidade, mediante argumentação adequda. 
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Entender o contrário significa erigir um determinado direito fundamental a uma 

posiçao que ele não possui, de superioridade hierárquica perante os demais. Por 

mais relevante que seja, o direito fundamental pode ter de ceder passo a outro, nas 

hipóteses de colisão (hard cases). 
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