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RESUMO 

 

Este trabalho analisa, de maneira crítica, os instrumentos extraprocessuais de tutela coletiva 

postos à disposição do Ministério Público e a contribuição dessas ferramentas para o acesso à 

Justiça ambiental.  A sociedade de risco, a mobilidade de pessoas, a exigência de efetivação 

de direitos sociais e o exercício da cidadania ambiental reclamam a abertura das discussões 

para além dos muros do Estado, de forma a entregar serviços jurídicos mais democráticos e 

próximos do cidadão.  Assim, por um processo de pesquisa jurídico-dogmático aliado a um 

estudo de caso, demonstrou-se a potencialidade de o Ministério Público, ao usar os seus 

próprios métodos de resolução dos conflitos, dialogar com os atores sociais e o Poder Público, 

bem como direcionar os seus esforços para um tratamento da demanda ambiental em que o 

convencimento eficaz e suficiente integre a rotina das atividades ministeriais na tentativa de 

composição extrajudicial dos danos.  

 

Palavras chave: Acesso à Justiça. Tutela coletiva. Direito Ambiental. Ministério Público. 

Mecanismos consensuais de resolução de conflito. 
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ABSTRACT 

 

This work analyzes, critically, alternative dispute resolution of collective protection available 
to the Prosecutor and the contribution of these tools to access the environmental Justice. The 
risk society, the people’s mobility, the requirement of social rights realization and 
environmental citizenchip complain the opening of discussions beyond the State’s walls in 
order to offer legal services more democratic and closer to the citizen. Thus, by a process of 
legal research-dogmatic combined with a case study, was showed the Prosecutor’s potentiality 
to use their own alternative dispute resolution, dialogue with the people and government, as 
well as direct their efforts to demand a treatment environment where an effective and 
sufficient convincing integrate the routine of prosecutor service in an attempt to non-judicial 
damage composition. 

  

Ker words: Access to Justice. Environmental Law. Public Prosecutor service. Alternative 
Dispute Resolution 
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INTRODUÇÃO 

 
 

A concretização das normas constitucionais impõe deveres à administração pública e 

aos cidadãos.  Nesse passo, o Ministério Público, órgão constitucional autônomo e voltado à 

defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais indisponíveis, pela gama de atribuições 

conferidas pela Constituição Republicana, assume, entre outras responsabilidades, a de prestar 

o serviço público de investigar infrações ambientais e, diante de situação de perigo, ou dano 

concreto, o dever de buscar a resposta jurídica para o conflito, seja por mecanismo consensual 

ou pela via da jurisdição.  

Ao situar a dignidade da pessoa humana como um dos seus princípios fundamentais, 

a República brasileira segue a orientação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 

1948 e confere proteção jurídica ao homem, observando-se, por uma leitura constitucional, 

que este cuidado é dirigido às gerações atuais e futuras e, segundo parcela da doutrina tal 

proteção alcançaria os animais não-humanos. 

Nessa linha de pensamento, entre os meios de composição fora do processo judicial, 

o Ministério Público conta com o compromisso de ajustamento de conduta e a recomendação, 

além de instrumentos informativos à instrução de procedimento administrativo ou inquérito 

civil público, tais como:  atendimento ao público, requisição de documentos e audiência 

pública. 

Entre os instrumentos extraprocessuais usados pelo Ministério Público, o 

compromisso de ajustamento de conduta desponta como meio alternativo à jurisdição 

manuseado pelo próprio Estado e com possibilidade, durante a discussão e composição, de 

abertura para diálogo com a sociedade, seja por intermédio de audiências públicas, pareceres, 

depoimentos, informações fáticas ou técnicas, seja pela requisição de documentos de 

particulares ou do Poder Público.   

Não obstante sua relevância social e jurídica, os mencionados instrumentos ainda não 

foram suficientemente contemplados por estudiosos do Direito.  Tendo presente essa lacuna, o 

tema foi escolhido como objeto desta Dissertação de Mestrado.  

A opção se justifica prioritariamente devido ao interesse em aprofundar o 

conhecimento sobre outros meios de acesso à Justiça, em sede diversa à tutela jurisdicional e, 
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ao mesmo tempo, contribuir para o debate sobre as atividades extraprocessuais do Ministério 

Público, sob a premissa de que o cotidiano do membro dessa instituição é permeado pela 

angústia acerca da providência a ser adotada diante da notícia de uma infração ambiental. 

Com esses argumentos, para pensar o problema a partir de uma matriz teórica, o 

presente trabalho toma como objeto a efetividade e potencialidades da tutela ambiental e de 

atuação do Ministério Público, segundo um modelo democrático de direito e com princípios 

oriundos de documentos internacionais e da Constituição Republicana.  De maneira 

específica, busca-se examinar as potencialidades teóricas e práticas de atuação do Ministério 

Público quanto ao Compromisso de Ajustamento de Conduta em relação a setores ligados à 

pecuária, no intuito de proteção e preservação ambiental.   

Para alcançar esses propósitos, desenvolveu-se pesquisa doutrinária e, em 

complemento, estudo de caso sobre o Compromisso de Ajustamento de Conduta, tendo em 

vista o efeito pedagógico, não apenas para a sociedade e comunidade jurídica.  

As fontes de consulta derivaram-se da produção de autores nacionais e estrangeiros, 

sob a premissa de que o direito ambiental contém núcleo jurídico comum aos países, tendo em 

vista a internacionalização de princípios e regras deste ramo do direito. 

Com esse delineamento, a partir de análise documental sobre as cláusulas do 

compromisso de ajustamento de conduta, promoveu-se confronto entre dados gerais e 

particulares com aspectos jurídicos debatidos ao longo deste trabalho, objetivando-se, por um 

método dedutivo e a partir de um processo jurídico-dogmático, auxiliado pelo breve estudo de 

caso, compreender o problema e demonstrar a potencialidade de os entes públicos, da 

sociedade e dos responsáveis pelo dano ao meio ambiente construírem resposta ao complexo 

problema de garantir respeito à legislação ambiental, em especial, quando se trata de práticas 

econômicas com potencial marcadamente poluidor, em áreas atingidas pelos efeitos do uso e 

aproveitamento irracional do meio ambiente.  

No caso trazido a exame, os efeitos da ação do homem ocorreram em uma região 

notadamente marcada pela tendência à exploração predatória dos recursos naturais.  Como é 

cediço, a Amazônia brasileira merece a atenção da comunidade jurídica nacional e de 

responsáveis pela administração pública, incluindo o Poder Judiciário e o Ministério Público, 

considerando-se aspectos peculiares como o vasto território, dificuldade de acesso e de 

fiscalização por parte da administração pública. 
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A esse respeito, o Programa nominado de Carne Legal, desenvolvido pela 

Procuradoria da República no Estado do Pará, promoveu vasto levantamento da origem da 

carne comercializada e, a partir de exame da cadeia produtiva, propôs a celebração de 

compromissos de ajustamento de conduta para as partes envolvidas, obtendo êxito no acordo, 

com a assunção de encargos por pessoas jurídicas de direito privado, bem como pela própria 

administração pública. 

Sob a vertente acadêmica, considerando as funções institucionais do Ministério 

Público na ordem constitucional brasileira e a proposta da Linha de Pesquisa de Acesso à 

Justiça e Efetividade do Processo do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Direito da 

Universidade Estácio de Sá, a pesquisa “O Ministério Público e o desafio da tutela 

extraprocessual do meio ambiente” se propôs a contribuir com os resultados de outros estudos 

que tratam de possibilidade de concretização da Justiça, por intermédio de mecanismos 

estranhos ao processo judicial e postos à disposição do Estado, com a oportunidade de 

participação e contribuição do corpo social nos debates de negociação da via e prazos para a 

adequação à legislação e realização do desejo do constituinte e da população de dar 

efetividade concreta às normas constitucionais de direito fundamental, em especial, as de 

direito do meio ambiente, justificando-se, pela sua atuação popular, a busca da realização da 

Justiça ambiental pelo Ministério Público. 

Nesse sentido, vale sublinhar que a legitimação do uso das técnicas extraprocessuais 

pelo Ministério Público advém dos valores constitucionais e da aspiração social por um 

mundo mais justo, inclusivo e cooperativo.  Com esse alicerce sublinha-se a participação 

popular na concretização de direitos fundamentais e fortalecimento da ideia de uma Justiça 

ambiental, com a abertura do Ministério Público ao diálogo com os diferentes segmentos da 

sociedade, precipuamente no que se refere às dimensões informativas e resolutivas de 

demandas. 

A Dissertação  apoiou-se em três pilares essenciais: o primeiro diz respeito ao estudo 

do Estado de Direito Ambiental, de sua realidade e concretude diante do texto constitucional e 

dos documentos internacionais, em especial, aqueles relacionados à temática ambiental, como 

a Declaração de Estocolmo (1973), a Declaração do Rio (1992) e a Declaração do Rio + 20 

(2012), funcionado a teoria do Estado de Direito Ambiental como marco teórico desta 

pesquisa. 
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Em um segundo momento, a análise convergiu para os Meios Alternativos de 

Solução de Conflitos (Alternative Dispute Resolution-ADR) brasileiros e postos à disposição 

do Ministério Público para a solução alternativa de conflitos, com a reflexão sobre a inserção 

da sociedade nos debates e a efetividade concreta desses instrumentos.  Nesse intuito, 

apresentam-se resultados de breve estudo de caso.  

Além disto, ressalta-se a racionalidade ambiental, pautada em princípios essenciais à 

proteção do meio ambiente, sob influência da doutrina da ecologia profunda, os quais 

alicerçam a construção de outra perspectiva da relação entre homem e natureza.  

O trabalho foi dividido em quatro capítulos, como se descreve a seguir. 

No primeiro, destacou-se Direito Ambiental, cuja construção depende de 

participação social, mudança de comportamentos e consciência sobre os deveres do cidadão e 

do Estado com o meio ambiente, a legitimidade do respeito do direito à vida das futuras 

gerações como direito fundamental e a análise de princípios atinentes às questões ambientais, 

além do exame dos fundamentos de ecologia profunda e a relação homem e natureza a partir 

desse modelo. 

No segundo capítulo, desenvolve-se breve digressão sobre os mecanismos 

informativos úteis para o desempenho das atribuições pelo Ministério Público. 

Em seguida, no terceiro capítulo, conferiu-se ênfase à recomendação e ao 

compromisso de ajustamento de conduta, como vias efetivas para a proteção de direitos, 

sublinhando a utilidade dessas técnicas para a tutela coletiva de direitos e a busca da 

realização de Justiça.  

No quarto capítulo, abordou-se a imprescritibilidade da reparação do dano ambiental, 

ao mesmo tempo em que se expôs resultado de estudo de caso sobre compromisso de 

ajustamento de conduta e meios de efetivação deste instrumento. 

Ao final, apresentam-se as conclusões da dissertação, com o reconhecimento do 

Estado de Direito Ambiental e as reflexões sobre a contribuição de um Ministério Público 

resolutivo para a realização da Justiça ambiental por meio de técnicas extraprocessuais de 

tutela dos interesses difusos. 

 

1 O ESTADO DE DIREITO AMBIENTAL 
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Neste capítulo, serão desenvolvidos os fundamentos do Estado de Direito 

Ambiental, bem como discutidos os princípios informativos da atuação do Ministério Público 

na defesa do meio ambiente. 

A reflexão sobre os fundamentos de um estado de direito ambiental requer a 

contextualização do problema, que envolve o reconhecimento de que transformações de 

ordem política, social, cultural e econômica influem em valores e na efetividade de normas de 

direitos humanos, entre outros1. 

Neste passo, a concepção de direitos fundamentais sociais adquire novos 

contornos, ainda mais quando se constata que, na maioria dos países de economia capitalista, 

a participação dos indivíduos provoca mudanças na forma de tomada da decisão, com reflexos 

na configuração econômica e política de uma nação. 

Por outro ângulo, ao mesmo tempo em que se amplia a circulação de bens e 

serviços, para além de fronteiras e limites, ocorrem explosões de nacionalismo em várias 

partes do globo, agravadas com a recente crise econômica em mercados consumidores de alto 

poder de compra.  Nesse contexto, a supremacia dos direitos humanos e a sensível afetação do 

conceito de soberania sob a força de um sistema econômico de base tecnicista e globalizada 

representam paradoxos a enfrentar.  

Por certo, os efeitos da globalização se manifestam de maneira diferente nos 

variados países, havendo situações em que manifestações locais alcançam maior repercussão, 

sob a influência de fatores os mais variados. Porém, não obstante os paradoxos e contradições 

do mundo atual, na construção da democracia, a atenção à dignidade do ser humano é medida 

irrenunciável.   

Sob outra perspectiva, a partir de influência do direito americano, no Brasil, 

merece relevo a incorporação do judicial review2.  Em estudos sobre a revisão judicial e a 

                                                             
1 O caráter de inafastabilidade dos direitos humanos para a configuração de um estado constitucional pode ser 
observado no art. 16, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, o qual dispõe que “Toda 
sociedade, na qual a garantia dos direitos não é assegurada nem a separação de poderes determinada, não tem 
constituição.” Além disto, a dignidade da pessoa humana representa um fundamento da República brasileira, nos 
termos do art. 1º, III, da Constituição Republicana. 
2 Na doutrina, a revisão judicial é considerada como fundamental para a proteção dos direitos dos cidadãos. Para 
Martha C. Nussbaum, “some general principles concerning institutions and their relationships can be defended 
as crucial to the promotion of human capabilities. Separation of powers, along with judicial review, has 
emerged over time as a structure that is essential to the protection of citizen capabilities.” Alguns princípios 
gerais referentes às instituições e suas relações podem ser defendidos como cruciais para a promoção das 
capacidades humanas. A separação de poderes, junto com a revisão judicial, surgiu ao longo do tempo como 
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democracia, Jeremy Waldron3 entende que tais institutos são compatíveis, apesar de afirmar 

que sempre há limitação ao modelo democrático, quando o povo é alijado da participação na 

verificação das condições da democracia, já que tal tarefa é realizada pelos juízes. 

A experiência brasileira demonstra que a manutenção do judicial review não 

fragilizou a democracia; ao contrário, pois, em diversas ocasiões, o parlamento, em especial, 

no processo legislativo, procura socorro no Poder Judiciário a fim de ver garantidos os 

princípios do processo democrático. 

Como se comentou, na atualidade, o conceito de soberania4 assume novos 

contornos, eis que, no mundo globalizado e plural, há forças que escapam ao domínio dos 

limites do Estado, com a presença de organismos com influência econômica e/ou política 

trans-fronteiriças, algumas vezes, sem relação direta com a sociedade que recebe os reflexos 

ambientais de suas condutas. 

De todo o modo, a descentralização do poder político, a proteção internacional 

dos direitos humanos e a adesão do regime interno a essas normas não desconstituem a 

soberania, considerada, por Paulo Bonavides5, como traço mais característico do Estado6. 

                                                                                                                                                                                              
uma estrutura essencial para a proteção das capacidades dos cidadãos. Frontiers of justice: disability, nationality, 
species membership. Massachusetts: Harvard University Press, 2007, p. 311. 
3 O judicial review e as condições da democracia. In: BIGONHA, Antonio Carlos Alpino & MOREIRA, Luiz 
(org.) Limites do controle de constitucionalidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, pp. 243-270. 
4 Para Zygmunt Bauman, “A própria distinção entre o mercado interno e o global ou, mais genericamente, entre 
o ‘interior’ e o ‘exterior’ do Estado, é extremamente difícil de manter senão no sentido mais estreito, de 
‘policiamento do território e da população.  
O tripé da soberania foi abalado nos três pés. Claro, a perna econômica foi a mais afetada. Já incapazes de se 
manter se guiados apenas pelos interesses politicamente articulados da população do reino político soberano, as 
nações-estados tornam-se cada vez mais executoras e plenipotenciárias de forças que não esperam controlar 
politicamente. Globalização: as consequências humanas (Trad. Marcus Penchel). Rio de Janeiro: Zahar, 1999, p. 
73. 
5 “o Estado Moderno já manifestava traços inconfundíveis de sua aparição cristalizada naquele conceito sumo e 
unificador – o de soberania, que ainda hoje é seu traço mais característico, sem embargo das relutâncias 
globalizadoras e neoliberais convergentes no sentido de expurgá-lo das teorias contemporâneas de poder. 
A base justificativa dessa pretensão aniquiladora daquele conceito consiste em apontar uma realidade distinta, 
imposta por novos modelos associativos de mútua interdependência estatal, os quais, para ganharem eficácia e 
prevalência na conjuntura globalizadora, buscam a todo transe remover e apagar e amortecer o conceito de 
soberania” BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 33.  
6 Jorge Miranda não aceita a tese de uma possível desconstrução da figura do Estado e seu desfazimento, por 
acreditar que ainda inexiste um modelo público ou privado hábil a substitui-lo. “Que o Estado não possa assumir 
hoje as mesmas ou todas as funções de que antes se arrogava, parece-me que temos de reconhecer, por ser uma 
evidência. Que ele tenha de se inserir num contexto cada vez mais complexo e concorrencial, que ele apareça, 
doravante, no âmbito de uma ‘rede de poderes públicos’ e que aquilo a que se chama soberania sofra o impacto 
intenso de restrições e devoluções, tudo isso é irrecusável. Que as fronteiras estejam cada vez mais abertas 
também. Não, porém, que se enxergue um esvaziamento, pelo menos a médio prazo, do cerne essencial das suas 
funções. 
(...) 
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Ao analisar o fenômeno da globalização, José Luis Morais e Valéria do 

Nascimento aduzem que: 
“A globalização leva à mudança de perfil da soberania. Esta, antes era 
concebida como monopólio da força e da política sobre um determinado 
território, habitado por uma população. Atualmente, devido a novas 
realidades, houve uma interdependência entre os Estados – Nação, o que 
acarretou um entrelaçamento na ideia de soberania. 
Outrossim, ocorreu uma nova concepção de cidadania, baseada não mais no 
laço que liga o indivíduo ao Estado, mas sim por um conjunto de valores e 
práticas socioeconômicas, regulados por instituições supranacionais”7. 

 

Nesse contexto, qualquer reflexão sobre o constitucionalismo não pode ignorar a 

globalização8 e seus reflexos, não apenas pelo viés econômico, mas também pelo 

sociocultural e político.   

Para Manuel Atienza9, a noção de globalização é imprecisa; no campo do direito, 

seus efeitos se fazem sentir de maneira diversa do que repercute em outras áreas da sociedade. 

Por exemplo, há menor grau de consequências da globalização no âmbito do direito penal e 

do direito de propriedade.   

A par desta ressalva, Atienza destaca que, sem os instrumentos proporcionados 

pelo direito, não teria havido globalização.  Ao mesmo tempo, Atienza sublinha a existência 

de instrumentos supralegais e infralegais, os quais coexistem com densidade semelhante às 

normas jurídicas.  Nessa linha de pensamento, globalização parece afastar a noção 

essencialmente positivista do direito, ao desencadear a ideia de que a desregulamentação pode 

aparecer como outra via, na perspectiva de que a sociedade dispõe de meios de buscar a 

solução de conflitos. 

Como a globalização é característica do mundo moderno e tendo em vista que a 

democracia é discurso preponderante, parece que o modelo clássico de democracia, com 

                                                                                                                                                                                              
Não se vê um modelo alternativo de organização ou um sistema coerente de entidades públicas ou privadas que 
substitua o Estado”. Democracia e Constituição para lá do Estado in Revista da Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa. Coimbra: Coimbra Editora, NOV/2011, vol. LI, n. os 1 e 2, pp. 37/38. 
7MORAIS, Jose Luis Bolzan de & NASCIMENTO, Valéria Ribas do. Constitucionalismo e cidadania: por uma 
jurisdição constitucional democrática. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 29. 
8 Para Ulrich Beck, a “Globalização significa, diante deste quadro, os processos, em cujo andamento os Estados 
Nacionais vêem a sua soberania, sua identidade, suas redes de comunicação, suas chances de poder e suas 
orientações sofrerem a interferência cruzada dos atores transnacionais”. O que é globalização? equívocos do 
globalismo: respostas à globalização (Trad. André Carone). São Paulo: Paz e Terra, 1999, p. 30.   
9 Constitucionalismo, globalizacíon y derecho. In: CARBONELL, 2010, pp. 264-281. 
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modos restritos de representação no exercício do poder político, não é suficiente, eis que logra 

espelhar a diversidade de forças que convivem na sociedade. 

Além disso, a realidade global, apesar de enfraquecer o controle estatal da 

economia, não fez desaparecer a figura do Estado-nação, muito embora existam países frágeis 

para gerir a vida econômica dos seus nacionais e administrar os efeitos da globalização.  

Ao tratar sobre os direitos humanos no século XXI, Flávia Piovesan e Antônio de 

Freitas Jr. afirmaram que: 
 
“emerge o desafio da construção de um novo paradigma pautado por uma agenda de 
inclusão social. Estamos diante do desafio de recuperar a prevalência dos direitos 
humanos como valor paradigmático e referencial, na busca de um novo projeto (Pós-
Washington) que aponte para o desenvolvimento sustentável, mais igualitário e 
democrático nos planos local, regional e global. A prevalência dos direitos humanos e do 
valor democrático há de constituir a tônica desse novo paradigma, sob as perspectivas de 
gênero, raça e etnia. 
O próximo milênio tem como débito a globalização da democracia e dos direitos 
humanos. Ao imperativo da eficácia econômica deve ser conjugada a exigência ética de 
justiça social, inspirada em uma ordem democrática que garanta o pleno exercício dos 
direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais. ”10 
 

 

A maioria dos países se norteia segundo um modelo democrático e de matriz 

constitucional e, portanto, congruente com os direitos fundamentais11 e humanos.  Nesse 

cenário, abre-se espaço para discussões sobre políticas ambientais e busca de racionalidade e 

harmonização de condutas em prol do meio ambiente12. 

A esse respeito, vale ressaltar que o projeto de estado de democrático de direito 

imaginado por Kant situa a paz universal como propósito final da doutrina do direito, ao 

afirmar que “esta ideia racional de uma comunidade universal pacífica, ainda que não 

                                                             
10  PIOVESAN, Flávia; FREITAS JR., Antônio Rodrigues de. Direitos humanos na era da globalização. In: 
PIOVESAN, Flávia; GARCIA, Maria (org.). Teoria geral dos direitos humanos São Paulo: Ed. Revista dos 
Tribunais, 2011, .p. 1258. 
11  Para Ingo Wolfgang Sarlet, “o termo ‘direitos fundamentais’ se aplica para aqueles direitos do ser humano 
reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional positivo de determinado Estado, ao passo que a 
expressão ‘direitos humanos’ guardaria relação com os documentos de direito internacional, por referir-se 
àquelas posições jurídicas que se reconhecem ao ser humano como tal, independente de sua vinculação com 
determinada ordem constitucional, e que, portanto, aspiram à validade universal, para todos os povos e tempos, 
de tal sorte que revelam um inequívoco caráter supranacional”. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2007, pp. 35-36 
12 Para José Afonso da Silva, meio ambiente é, assim, a interação do conjunto de elementos naturais, artificiais 
e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas. Em sua opinião, o 
meio ambiente conta com os aspectos artificial, cultural e natural, também conhecido por físico. Direito 
ambiental constitucional. São Paulo: Malheiros Editores, 2002, p. 20. 
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amigável, de todas as nações da Terra que possam entreter relações que as afetam 

mutuamente, não é um princípio filantrópico (ético), mas um princípio jurídico”13. 

Ademais, Kant considera que o Direito Público conta com três faces distintas: o 

direito interno, o direito internacional e o direito cosmopolita.  O direito interno cuidaria da 

relação entre o Estado e os seus cidadãos, ao passo que o direito internacional se dedicaria às 

relações entre os Estados, e o direito terceiro trataria relações entre os Estados e os cidadãos 

de outros Estados e indicaria que “a condição de paz é a única condição na qual o que é meu 

e o que é teu estão assegurados sob as leis a uma multidão de seres humanos que vivem 

próximos uns dos outros e, portanto, submetidos a uma constituição”14. 

Entre as diversas concepções de Justiça, a noção trazida por Kant sobre o 

princípio universal do direito e a máxima de que a ação será justa, quando permitir a 

coexistência da liberdade de cada um, segundo uma lei universal, localiza o cidadão como 

titular de direitos em âmbito internacional.  A concepção universal de Justiça confere uma 

base teórica dos direitos do homem e, por consequência, à proteção internacional dos direitos 

humanos.  

Por seu turno, Jürgen Habermas15, ao estudar um case do Tribunal Constitucional 

Federal germânico, onde foi julgada como inconstitucional a lei alemã que permitia às forças 

armadas abater aviões, com ameaça concreta de bomba no seu interior, ressaltou que, na 

declaração de inconstitucionalidade, a Corte levou em consideração o imperativo categórico 

kantiano, já que preservou o valor da vida dos virtuais passageiros de uma aeronave em risco.   

Nessa perspectiva de análise, a dignidade humana, por seu conteúdo, não permite ao Estado 

usar a vida de alguém para proteger outras pessoas.  Vale recordar, conforme Kant, que as 

pessoas possuem valor absoluto, são racionais e representam um fim em si mesmo.  

Todavia, para se pensar um Estado de Direito Ambiental, o princípio universal do 

direito, segundo o qual a liberdade de arbítrio de um cidadão coexiste com a liberdade de 

todos segundo uma lei de padrão universal, parece afastado de uma ética não antropocêntrica.   

O raciocínio kantiano deixa de dar abrigo à existência de uma dignidade fora da vida humana, 

                                                             
13 KANT, Imannuel. A metafísica dos costumes (Trad. Edson Bini). São Paulo: Edipro, 2008, p. 194. 
14 Ibidem, p. 197 
15 HABERMAS, Jürgen. Sobre a Constituição da Europa (Trad. Denilson Luis Werle, Luiz Repa e Rúrion 
Melo). São Paulo: Ed. Unesp, 2012. 
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razão pela qual tal dignidade merece ser discutida a partir da inclusão de outras formas de 

vida em seu conceito. 

Ademais, dentre as diversas visões acerca do conteúdo dos direitos humanos, é 

preciso atentar para o fato de que sua identidade como direitos fundamentais não parece a 

melhor opção, pois há direitos não fundamentais com roupagem de direitos humanos e 

também dignos de igual proteção. 

Ao tratar da teoria dos direitos fundamentais na Constituição Alemã, Robert 

Alexy considera se trata de “uma teoria acerca de determinados direitos fundamentais 

positivos vigentes” 16, acrescentando que “diante da existência de um catálogo escrito de 

direitos fundamentais, o problema jurídico associado a esses direitos é, em primeiro lugar, um 

problema que diz respeito à interpretação das formulações do direito positivo” 17. 

Ao situar os direitos fundamentais no plano da positivação, Alexy acaba por 

defini-los como os valores destacados como essenciais pela legislação de um país, sem que 

isto implique delimitação do campo dos direitos humanos. 

Sendo assim, é admissível a possibilidade de direitos de viés essencialmente 

humano passarem ao largo do ordenamento jurídico local, embora daí não se possa inferir que 

tais direitos, por seu fundamento material, estariam desprotegidos na seara internacional. 

Nesse sentido, Canotilho compreende que os direitos do homem irradiariam por 

todos os povos, além de contarem com um “caráter inviolável, intemporal e universal; os 

direitos fundamentais seriam os direitos objectivamente vigentes numa ordem jurídica 

concreta”18. 

Levando em conta que o direito ao meio ambiente (para as atuais e futuras 

gerações) atende ao princípio da dignidade19 da pessoa humana, a salvaguarda do direito 

                                                             
16 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais (Trad. Virgílio Afonso da Silva). São Paulo: 2011, p. 32 
17 Ibidem, p. 25. 
18 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 2003, p. 393. 
19 Segundo Ingo Sarlet, “não restam dúvidas de que a dignidade é algo real, algo vivenciado concretamente por 
cada ser humano, já que não se verifica maior dificuldade em identificar claramente muitas das situações em 
que é espezinhada e agredida, ainda que não seja possível estabelecer uma pauta exaustiva de violações da 
dignidade. Além, disso, verifica-se que a doutrina e a jurisprudência – notadamente no que diz com a 
construção de uma noção jurídica de dignidade – cuidaram, ao longo do tempo, de estabelecer alguns 
contornos basilares do conceito e concretizar o seu conteúdo, ainda que não se possa falar, também aqui, de 
uma definição genérica e abstrata consensualmente aceita, isto sem falar no já referido ceticismo por parte de 
alguns no que diz com a própria possibilidade de uma concepção jurídica da dignidade. As dimensões da 
dignidade da pessoa humana: uma compreensão jurídico-constitucional aberta e compatível com os desafios da 
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referido deve ser perseguida, mesmo em face de eventual omissão do direito interno no intuito 

de proteger valores incorporados como princípios de humanidade. 

Diante do exposto, na ocorrência de grave violação ao direito à vida, a legitimação 

dos direitos humanos pauta-se pela sua vantagem elementar e insubstituível ao ser humano, 

bem como pela representação de direitos de importância transcendental ao indivíduo. 

A esse respeito, parcela considerável da doutrina sustenta que a conceituação dos 

direitos humanos já está superada, vez que seu problema atual é de efetividade.  No 

entendimento de Bobbio20, o problema do fundamento dos Direitos Humanos se encerrou 

com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, pois o valor estabelecido nesse 

documento constitui dado objetivo constante e capaz de conferir maior garantia de validade 

universal a tais direitos. 

Essa conclusão parece não ser a melhor alternativa para a afirmação dos direitos 

humanos, pois o conhecimento confiável da exatidão de um conceito exige roupagem bem 

construída e delineada. Em contraponto, essa espécie de direito não se amolda à estrita 

tipificação, tendo em vista sua carga valorativa e evolução, conforme o contexto político, 

fático e regional; logo, sua positivação não é medida suficiente para a sua efetividade. 

Ao tratar da conceituação precisa dos direitos humanos, Vicente Barreto21 

sustenta que tal tarefa deve ser realizada em três dimensões, quais sejam: a identificação dos 

direitos humanos originários, os direitos humanos sequenciais e, por fim, os direitos de outro 

homem como cerne da contemporaneidade. 

Do exposto, pode-se depreender que, para Vicente Barreto, os direitos humanos 

funcionam como instância crítica ao sistema de direito positivo, razão pela qual mantêm um 

distanciamento da legislação.  Assim, por meio de declarações morais, esses direitos 

funcionam como princípio negativo às normas e condutas atentatórias à liberdade e 

igualdade22. 

                                                                                                                                                                                              
biotecnologia in SARMENTO, Daniel & PIOVESAN, Flávia. Nos limites da vida: aborto, clonagem humana e 
eutanásia sob a perspectiva dos direitos humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, pp. 213/24. 
20 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos (Trad. Celso Lafer). Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 17. 
21 BARRETO, Vicente de Paulo. O fetiche dos direitos humanos e outros temas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2010, p. 10. 
22 Ao tratar dos fundamentos dos direitos humanos, Fernando de Almeida sustenta que os direitos, inclusive os 
Direitos Humanos, não nascem automaticamente com o nascer de cada indivíduo, mas, em geral, são 
conquistados, no curso da história, pelas parcelas mais conscientes do povo” Teoria geral dos direitos humanos. 
Porto Alegre: SAFE, 1996, p. 48. 
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Nessa vertente interpretativa, a compreensão dos direitos essenciais, a discussão 

sobre o seu conteúdo e a sua visualização como ponto reflexivo e crítico ao direito positivo 

são requisitos essenciais a seu fortalecimento.    

Em paralelo, não se pode olvidar que a multiplicidade cultural é alvo de intenso 

debate e o amadurecimento de uma ordem internacional de direitos humanos fomenta 

discussões em diferentes áreas, inclusive sobre o consenso do Estado de Direito Ambiental.  

O problema é complexo; as diferenças culturais não podem ser ignoradas; no 

entanto,  uma teoria de universalização de direitos humanos requer que os fatos particulares 

sejam analisados com cuidado, no intuito de consolidar um diálogo humano, universal e 

intercultural. 

A par disso, o meio ambiente, por compreender não apenas o que advém da 

natureza (meio ambiente natural), eis que abarca igualmente a realidade construída pelo 

homem (meio ambiente cultural e artificial) e traz consigo um debate político sobre suas 

perspectivas, em especial, pelo fato de tratar de interesses de cunho nitidamente difusos e ter 

como horizonte um desenvolvimento sustentável. 

Nessa linha de argumentação, um desenvolvimento sintonizado com o princípio 

da dignidade da pessoa humana sugere ênfase ao fator ecológico na composição de um 

modelo constitucional de Estado, em que a matriz ambiental alcança elevada densidade como 

diretriz de sua organização política. 

Nesse sentido, é pertinente sublinhar que a Constituição brasileira, em sintonia 

com documentos internacionais, como a Declaração de Estocolmo/1972, e, posteriormente, 

com a Declaração do Rio/1992, apresenta balizas para um Estado ambiental, ao definir a sadia 

qualidade de vida e o meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito de todos, ao 

mesmo tempo em que qualifica o meio ambiente como princípio da atividade econômica. 

Nessa esteira, é compreensível que a roupagem concebida pelo Código Civil de 

1916 não mais persiste, já que a proteção ambiental deixou de ser tipicamente patrimonial e a 

serviço dos interesses do homem.  Com a atual Constituição Republicana e a Lei 6938/198123 

(Lei da Política Nacional do Meio Ambiente), o caráter econômico do bem ambiental cede 

espaço à proteção de diversos tipos de vida (Todos têm direito ao meio ambiente 

                                                             
23 “Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:  
I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, 
que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas.”  
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ecologicamente equilibrado), além da notável redução do viés antropocêntrico de proteção 

desse bem e de sua finalidade utilitarista. 

A incorporação de valores ambientais, a internacionalização de suas regras e 

princípios e a busca da efetividade dessas normas representa significativa mudança de postura 

da sociedade e profissionais do Direito quanto à tutela do meio ambiente.  Cada vez mais, é 

evidente a compreensão de que os recursos naturais são bens valiosos que merecem 

tratamento que extrapola a vertente utilitarista e de proteção à saúde do homem, eis que abre 

relevantes perspectivas na direção da construção permanente e solidária de um modelo de 

desenvolvimento equilibrado, compatível com o direito à qualidade de vida de todos, 

inclusive, das futuras gerações, entre muitos outros. 

Em âmbito mundial, o pioneirismo da internacionalização do cuidado com o meio 

ambiente cabe à Organização das Nações Unidas, por meio do Pacto Internacional dos 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, cujo art. 12 estabeleceu aos Estados-partes 

o dever de promover a melhora do meio ambiente24.  

Essas preliminares inserções jurídicas no campo ambiental revelam que a ciência 

do Direito, embora de modo tardio, despertou para o estabelecimento de normas voltadas para 

o resguardo do direito fundamental à sadia25 qualidade de vida, não apenas dos animais 

humanos, como também dos animais não-humanos26. 

Nesse movimento evolutivo, em cooperação transversal com outras ciências, o 

direito passou a trabalhar com novos conceitos para, no âmbito de proteção do meio ambiente, 

definir não só os efeitos jurídicos de condutas omissivas e comissivas27, dedicando-se, ainda, 

                                                             
24 Artigo 12 
§1. Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa de desfrutar o mais elevado nível 
de saúde física e mental. 
§2. As medidas que os Estados-partes no presente Pacto deverão adotar, com o fim de assegurar o pleno 
exercício desse direito, incluirão as medidas que se façam necessárias para assegurar: 
2. A melhoria de todos os aspectos de higiene do trabalho e do meio ambiente. (Ratificado pelo Brasil, por meio 
do Decreto Presidencial nº 591, de 06 de julho de 1992). 
25 Esta sadia qualidade de vida não se relaciona apenas a questões sanitárias e do meio ambiente natural, 
incluindo-se também o meio ambiente do trabalho (art. 7º, XXIII, da CR), o artificial (art. 5 XXIII, da CR) e o 
cultural (art. 216, da CR).   
26 Para Fábio Oliveira, “os animais não-humanos possuem direitos independentemente do convencionado pelos 
textos legais ou, como se diz para os humanos, direitos pré-políticos.” Direito dos animais in Função social do 
direito ambiental, Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 331. 
27 Segundo Hans Kelsen, “um indivíduo tem o dever de se conduzir de determinada maneira quando esta conduta 
é prescrita pela ordem social”, além disto, para a responsabilidade, entende que “um indivíduo é juridicamente 
obrigado a uma determinada conduta quando uma oposta conduta sua é tornada pressuposta de um ato coercitivo 
(como sanção). Mas este ato coercitivo, isto é, a sanção como consequência do ilícito, não tem de ser 



25 

 

 

 

às externalidades pós-modernas e ao propósito de conciliar as circunstâncias do mundo da 

vida com os desafios de cunho ecológico, de forma a compatibilizar o uso econômico e 

racional dos recursos da natureza. 

Ainda no século XX, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas 

(ONU) promoveu as Conferências de Estocolmo (1972) e do Rio de Janeiro (1992). 

Com o texto da Declaração de Estocolmo, após uma década marcada por 

movimentos de contracultura, desdobramentos da guerra do Vietnã e da tensão da Guerra 

Fria, o direito à sadia qualidade de vida passou a ser analisado em perspectiva intergeracional, 

o que influiu na alteração de textos legais de diversos países, dentre eles, o Brasil. 

O despertar mais contundente para atitudes ecológicas e a inserção de freios ao 

uso desmedido dos recursos naturais passou a integrar a pauta de debates em várias 

convenções internacionais28, nos quais se defendia a inter-relação dos direitos humanos com a 

proteção ambiental, bem como a passagem de uma vertente de internacionalização para a 

globalização desses direitos, conforme observação de Antônio Cançado Trindade29. 

Diante da crise ambiental em diferentes países e de consequências desastrosas 

para as formas de vida na Terra, a consolidação de institutos e instrumentos de proteção dos 

direitos humanos do meio ambiente passou a ser reclamada por organismos internacionais.  O 

reconhecimento praticamente consensual a respeito da imperiosidade de implantação de 

medidas concretas entre os países resultou na celebração de convenções e pactos de 

compromissos30. 

                                                                                                                                                                                              
necessariamente dirigida – como já se fez notar – contra o indivíduo obrigado, quer dizer, contra o indivíduo 
cuja conduta é o pressuposto do ato coercitivo, contra o delinquente, mas pode também ser dirigido contra um 
indivíduo que se encontre com aquele numa relação determinada pela ordem jurídica”. Teoria pura do direito 
(trad. João Baptista Machado). São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2012, pp. 128 e 133/134.  
28 Antônio Augusto Cançado Trindade assevera que “em relação à proteção ambiental, os anos seguintes à 
Declaração de Estocolmo testemunharam da mesma forma uma multiplicidade de instrumentos internacionais 
sobre a matéria, igualmente a níveis tanto global quanto regional. Estima-se que em nossos dias haja mais de 
300 tratados multilaterais e cerca de 900 tratados bilaterais dispondo sobre a proteção e conservação da 
biosfera, ao que se podem acrescentar mais de 200 textos de organizações internacionais”. Direitos humanos e 
meio-ambiente: paralelo dos sistemas de proteção internacional. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 
1993, p. 40. 
29 Idem, ibidem, p. 41. 
30 Ao refletir sobre a consolidação do direito internacional ambiental após a globalização, Sidney Guerra 
observou que “o estudo do meio ambiente impulsionou e contribuiu para a globalização do Direito Internacional, 
ao permitir-lhe, com raríssimas vezes antes se tinha observado na História, uma intrusão na esfera dos assuntos 
tradicionalmente reservados, com exclusividade, à regulamentação interna dos Estados. Por sua própria natureza, 
o meio ambiente é um tema que tende a desprezar fronteiras jurídico-políticas dos Estados; assim, as normas 
internas dos Estados tendem a conformar-se com exigências e padrões internacionais. 
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No contexto de uma sociedade de risco, com a existência de danos sem fronteiras, 

o Estado de Direito Ambiental molda-se em diretrizes traçadas em documentos internacionais 

para busca de parâmetros à solução de conflitos ambientais.  Além desses fundamentos, no 

caso brasileiro, a Carta Magna impõe ao Estado e ao particular o encargo de proteger os bens 

humanos e não-humanos.  Por essa razão, tornam-se prementes mudanças significativas no 

trato com a natureza. 

Como é cediço, o Direito é desafiado a acompanhar as mutações fáticas no plano 

sociocultural e econômico; seus conceitos e institutos não são estanques e mantêm relação 

dialética com a sociedade.  Nesse processo evolutivo, novos conceitos alcançam relevo, 

principalmente, quando se trata de propiciar resposta a problemas como acidentes ambientais, 

riscos nucleares, rápidas mudanças da biodiversidade, destino dos resíduos, escassez de água, 

entre muitos outros. 

O conceito de desenvolvimento apresenta nuances teóricas e práticas, em 

consonância com a configuração econômico-social: as atividades econômicas privilegiadas 

em determinado espaço, a forma de exploração dos recursos naturais e humanos, entre outras 

variáveis, podem causar maior ou menor descontrole do sistema ecológico.  É portanto 

compreensível a magnitude da responsabilidade social do Direito ao enfrentar o ônus de 

tornar concretos os parâmetros e limites ao uso destes recursos e garantir seu aproveitamento 

racional, conforme o ideal de desenvolvimento sustentável. mudanças significativas no trato 

com a natureza  

Nesse talante, sem a devida regulamentação e sua aplicação no cotidiano, a 

proteção dos direitos de atuais e futuras gerações poderia esvair-se, considerando que as 

atitudes humanas, muitas vezes, são contrárias ao meio ambiente.  Fora isso, diversamente do 

que pensavam Platão e Aristóteles, a convivência do homem com as coisas da natureza não é 

eterna; a suposta renovação pode ser comprometida com tratamento conferido pelos humanos 

ao planeta. 

                                                                                                                                                                                              
De fato, transcorrida mais de três décadas da primeira reunião internacional sobre meio ambiente, a situação é 
diferente. 
Embora não tenha havido ainda a conscientização plena dos povos acerca da necessidade de proteger e conservar 
o meio ambiente, evidencia-se a busca, por vários atores, de um crescimento sustentado, transformando as 
relações existentes entre a economia e o meio ambiente. No campo normativo, evidencia-se também uma grande 
transformação não apenas na legislação internacional, mas também no plano doméstico.” Direito internacional 
ambiental. Rio de Janeiro: Freitas Bastos Editora, 2006, pp. 24/25. 
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Com o cristianismo, fortaleceu-se a ideia de que o homem seria dotado de 

imortalidade: o almejado plano divino representaria a continuidade da vida após a morte, o 

que alterou o relacionamento do homem o meio ambiente, pois evidenciada a diferença entre 

eles. Assim, a convivência do homem com a natureza não seria eterna, salvo pelos bens por 

ele produzidos31, pois a alegada renovação pode ser comprometida com os destinos do planeta 

conferidos pelo ser humano. 

Ao tratar da diversidade da condição humana e de suas capacidades, Hannah 

Arendt destaca que, na modernidade32, a concepção da vida como bem supremo, acabou por 

provocar uma inversão de valores defendidos pelo cristianismo, pois “o que importa hoje não 

é a imortalidade da vida, mas o fato de que a vida é o bem supremo. E embora esse 

pressuposto seja certamente de origem cristão, para a fé cristã não passa de uma importante 

circunstância que a acompanha”.33 

Com o industrialismo34, verificou-se incremento do uso dos recursos naturais pelo 

homem35, além do surgimento de novos conflitos advindos da modernidade, com a ampliação 

                                                             
31 Ao tratar da preocupação dos gregos com a mortalidade, Hannah Arendt afirma que “A tarefa e a grandeza 
potencial dos mortais residem em sua capacidade de produzir coisas – obras, feitos e palavras – que mereceriam 
estar e, pelo menos até certo ponto, estão confortáveis na eternidade, de sorte que por meio delas os mortais 
pudessem encontrar o seu lugar em um cosmo onde tudo é imortal exceto eles próprios. Por sua capacidade de 
realizar feitos imortais, por poderem deixar atrás de si vestígios imorredouros, os homens a despeito de sua 
mortalidade individual, atingem a imortalidade que lhes é própria e demonstram sua natureza ‘divina’”. A 
condição humana (Trad. Roberto Raposo). Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010, p. 23. 
32 “O motivo pelo qual a vida se afirmou como ponto último de referência na era moderna e permaneceu como 
bem supremo para a sociedade moderna foi que a moderna inversão de posições ocorreu dentro da textura de 
uma sociedade cristã, cuja crença fundamental na sacralidade da vida sobrevivera à secularização e ao declínio 
geral da fé cristã, que nem mesmo chegou a abalá-la. Em outras palavras, a moderna inversão seguiu, sem 
questionar, a mais significativa inversão com a qual o cristianismo irrompera no mundo antigo, uma inversão 
politicamente de alcance ainda maior e, pelo menos historicamente, mais duradoura que qualquer crença ou 
conteúdo dogmático específicos.”, Idem, ibidem, p. 392.  
33 Idem, ibidem p. 399. 
34 Segundo Anthony Giddens, “A característica principal do industrialismo é o uso de fontes inanimadas de 
energia material na produção de bens, combinado ao papel central de maquinaria no processo de produção de 
bens, combinado ao papel central da maquinaria no processo de produção. Uma ‘máquina’ pode ser definida 
como um artefato que realiza tarefas empregando tais fontes de energia como os meios de suas operações. O 
industrialismo pressupõe a organização social regularizada da produção no sentido de coordenar a atividade 
humana, as máquinas e as aplicações e produções de matéria-prima e bens. O industrialismo não deve ser 
compreendido num sentido muito estreito – como sua origem na “Revolução Industrial” nos tenta fazer crer. (...) 
a noção de industrialismo se aplica a cenários de alta tecnologia em que a eletricidade é a única fonte de energia, 
e onde microcircuitos eletrônicos são os únicos dispositivos mecanizados. O industrialismo, ademais, afeta não 
apenas o local de trabalho, mas os transportes, as comunicações e a vida doméstica.” As consequências da 
modernidade (Trad. Raul Fiker). São Paulo: Ed. Unesp, 1991, p. 68 
35 “O início do desenvolvimento da produção industrial estava atrelado ao fado da existência dos recursos 
adequados. Aço, carvão, ferro, alimento representaram condições decisivas para a Revolução Industrial, apesar 
da não-monetarização do valor da existência de tais recursos. Cidades cresceram e minguaram à medida que os 
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do campo de observação das atividades humanas, inclusive da própria relação do homem com 

a natureza. 

Assim, a função ideológica, antes ocupada pela religião, cedeu espaço para a 

ciência, a qual serve como ponto de certeza à humanidade e “oferece a segurança que antes 

era garantida pela religião e, numa inversão curiosa, a religião é um dos lugares possíveis nos 

quais se podem desenvolver dúvidas críticas sobre a sociedade contemporânea.”36 

De fato, a natureza era tida como objeto a serviço do homem, cujo potencial 

poderia ser explorado sem limites, ou orientação de critérios técnicos, com vistas a trazer 

benefícios e conforto ao ser humano. 

Em outra banda, da Sociologia, Ulrich Beck, ao tratar da sociedade de risco, 

identifica a existência de duas modernidades, esclarecendo que  

 
“assim como no século XIX a modernização dissolveu a esclerosada 
sociedade agrária estatamental e, ao depurá-la, extraiu a imagem estrutural 
da sociedade industrial, hoje a modernização dissolve os contornos da 
sociedade industrial e, na continuidade da modernidade, surge uma outra 
configuração social.” 37 

  

Para Beck, com a modernização, ocorreu um salto tecnológico, que apresentou 

reflexos na racionalização e transformação do trabalho e das organizações correspondentes, 

provocando igualmente mudanças dos estilos e formas de vida, concepções da realidade e das 

formas políticas de opressão e participação. 

Nesse passo, a produção social de riqueza, na alegada modernidade tardia, é 

acompanhada pela produção social de riscos, com a sobreposição dos problemas e conflitos 

advindos de riscos científico-tecnológicos e das dificuldades decorrentes da sociedade da 

escassez. 

No atual momento, há maior gama de incertezas científicas no globo, campo 

aberto para a discussão sobre o princípio da precaução e da vedação do retrocesso ambiental. 

                                                                                                                                                                                              
recursos naturais que sustentavam o seu desenvolvimento desapareciam. Isto desvenda a existência de um valor 
econômico do bem natural condicionado pela sua existência e relacionado com o potencial de uma sociedade em 
apropriá-lo para o desenvolvimento da sua atividade econômica.” DERANI, Cristiane. Direito ambiental 
econômico. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 100. 
36 ŽIŽEK, Slavoj. Em defesa das causas perdidas (Trad. Maria Beatriz de Medina). São Paulo: Boitempo, 2011, 
p. 442. 
37 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade? (Trad. de Sebastião Nascimento). São 
Paulo: Ed. 34, 2010. 
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Beck alerta para o fato de que os riscos atuais não representam os perigos de caráter 

individual, como na época das grandes navegações ao ocidente, no século XV.  

Os riscos da modernidade, segundo a doutrina da sociedade de risco, representam 

“situações de ameaça global, como as que surgem para toda a humanidade com a fissão 

nuclear ou com o acúmulo de lixo nuclear. A palavra “risco” tinha, no contexto daquela 

época, um tom de ousadia e aventura, e não o da possível autodestruição da vida na Terra.”38. 

Ademais, ainda conforme análise de Beck, quando a intensidade da ameaça do 

risco crescer e se tornar mais visível e, ante a suscetibilidade causada pelo reconhecimento da 

perspectiva de risco, as vantagens e diferenças serão dissolvidas e emergirá uma comunhão de 

interesses.   

“A sociedade de risco dispõe, nessa medida, de novas fontes de conflito e de 
consenso. Em lugar da superação da carência, entre a superação do risco. 
Ainda que a consciência e as formas de organização política para tanto 
(ainda) não existam, pode-se, no entanto, dizer que a sociedade de risco, na 
dinâmica de ameaça que ela desencadeia, impugna tanto as fronteiras 
nacionais quanto as fronteiras dos sistemas federais e dos blocos 
econômicos. Enquanto as sociedades de classes são organizáveis em Estados 
Nacionais, as sociedades de risco fazem emergir ‘comunhões de ameaça’ 
objetivas, que em última instância somente podem ser abarcadas no marco 
da sociedade global.”39 
  
 

De outra sorte, Canotilho40, apoiado na pesquisa de Peter Malanczak referente dos 

estudos de diretos fundamentais, na história do direito ambiental, os problemas ecológicos 

apresentam dois momentos distintos.  Em uma primeira etapa, a legislação cingia-se à 

proteção do homem, à prevenção e controle da poluição, sem revelar ruptura ética suficiente 

para formulação teórica de um estado de direito ambiental. 

De sua vez, com a juridicidade ambiental, em especial, pela inserção, em textos 

internacionais e locais, da solidariedade com as gerações futuras quanto aos problemas de 

ordem ecológica, bem como a resolução de questões ecológicas por critérios científicos, 

vislumbra-se nova configuração do direito ambiental. 

                                                             
38 BECK, Ob. cit., p. 25. 
39 Idem, Ibidem, p. 57. 
40 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional ambiental português e da União Europeia in 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes & LEITE, José Rubens Morato (Org.) Direito constitucional ambiental 
brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2008. 
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Como ressaltado, a aproximação do ordenamento jurídico com as dificuldades 

enfrentadas para manutenção da sadia qualidade de vida no mundo moderno indica 

aproximação da ciência do direito ao equilíbrio no trato do meio ambiente, sem olvidar a 

atenção aos direitos humanos. 

Nessa ordem de raciocínio, a configuração de novas funções estatais, os conceitos 

e princípios do direito ambiental trazem à baila um substrato jurídico concreto à proteção de 

animais humanos e não-humanos, no contexto de uma sociedade complexa.  Com o modelo 

estatal de caráter social e o estabelecimento, em sede constitucional, do direito a um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado e à sadia qualidade de vida, o Estado é levado a 

desempenhar prestações com vistas ao futuro da humanidade. 

Ao tratar do Estado Constitucional Ecológico, Canotilho41 destaca a problemática 

da positivação normativo-constitucional do ambiente, já que, em geral, há um dilema para sua 

a localização como finalidade e tarefa do Estado ou como direito subjetivo fundamental, 

alertando, ainda, para os desdobramentos das visões antropocêntricas, ecocêntricas ou 

economicocêntricas do ambiente. Ademais, alerta que esta problematização também é 

associada à sociedade de risco e, atualmente, a sua conformação é ligada às ideias de justiça 

intergeracional e de direitos de futuras gerações. 

Entre os direitos humanos, ao longo de intenso debate histórico para a afirmação 

do direito à fraternidade, a par daqueles nominados de terceira e quarta dimensão42 - opção 

terminológica ante a ideia de que, ao longo da história, não haveria uma superação dos 

direitos humanos, mas sim o seu aprofundamento -, a prevalência do direito à vida revela-se 

como motriz de um Estado de Direito que deve perseguir, entre outros objetivos, a proteção e 
                                                             
41 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estado constitucional ecológico e democracia sustentada. Revista do 
Centro de Estudos de Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente. Coimbra: Coimbra University 
Press, n, 02, 2001. 
42 Apesar da própria polêmica acerca da cientificidade da classificação dos direitos humanos em dimensões ou 
gerações, Paulo Bonavides considera, com base na Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948 e no 
Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, de 1966, o direito à paz como quinta geração de direitos 
humanos, pois Tão característico e idôneo quanto a liberdade o fora em relação aos da primeira geração, a 
igualdade aos da quarta e doravante a paz há de ser com respeito aos da quinta. (...) 
Epicentro, portanto, dos direitos da mais recente dimensão, a paz se levanta desse modo a uma culminância 
jurídica que a investe no mesmo grau de importância e ascendência que teve e tem o desenvolvimento enquanto 
direito da terceira geração. 
Com esse vasto círculo de abrangência dos direitos fundamentais ainda há espaço para erguer a quinta 
geração, que se nos afigura ser aquele onde cabe o direito à paz.” A quinta geração de direitos fundamentais in 
BONAVIDES, Paulo; MORAES, Germana & ROSAS, Roberto. Estudos de direito constitucional em 
homenagem a Cesar Asfor Rocha (Teoria da Constituição, direitos fundamentais e jurisdição). Rio de Janeiro: 
Renovar, 2009, pp. 288/289. 
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promoção do direito intergeracional a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, a 

redução das desigualdades sociais, bem como a modificação da realidade, com a inserção dos 

atuais e dos futuros indivíduos na seara dessa proteção.   

Esses propósitos são coerentes com a noção de democracia, que envolve, entre 

outros compromissos, a produção de sociedade participativa, ao mesmo tempo em que 

desenvolve o debate acerca da resolução de problemas materiais, conforme magistério de 

Lenio Luis Streck e José Luis Bolzan de Morais43. 

Em complemento, a construção de marco teórico na defesa de um Estado de 

Direito Ambiental no Brasil encontra valiosos subsídios na doutrina de Ingo Wolfgang Sarlet, 

quando preconiza que, na interpretação de direitos fundamentais e sua realização integral, a 

proibição de retrocesso, a ética ambiental e a atenção aos princípios do Estado Democrático 

de Direito, sustentam a configuração de um Estado Socioambiental, no qual a proteção e a 

incolumidade do meio ambiente são objetivos primordiais e, portanto parâmetros para a 

definição de políticas públicas atinentes ao setor.  

Nesse passo, a dignidade humana, segundo perspectiva constitucionalmente 

adequada, apresenta, ao mesmo tempo, uma dimensão social e ecológica. Assim, o Estado, ao 

deliberar sobre políticas ambientais, acaba por ter o seu âmbito de decisão restrito, por conta 

do dever de agir em compatibilidade com medidas protetivas do meio ambiente. 

Conforme Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer: 
 
“a questão da segurança ambiental toma um papel central, assumindo o ente 
estatal a função de resguardar os cidadãos contra novas formas de violação 
da sua dignidade e dos seus direitos fundamentais por força do impacto 
ambiental (socioambiental) produzido pela sociedade de risco (Beck)”44 

 

                                                             
43 “O Estado Democrático de Direito tem um conteúdo transformador da realidade, não se restringindo, como o 
Estado Social de Direito, a uma adaptação melhorada das condições sociais de existência. Assim, o seu conteúdo 
ultrapassa o aspecto material de concretização de uma vida digna ao homem e passa a agir simbolicamente como 
fomentador da participação pública no processo de construção e reconstrução de um projeto de sociedade, 
apropriando-se do caráter incerto da democracia para veicular uma perspectiva de futuro voltada à produção de 
uma nova sociedade, onde a questão da democracia contém e implica, necessariamente, a solução do problema 
das condições materiais de existência.” STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan. Ciência política e 
teoria do estado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, pp. 97/98. 
44 Estado socioambiental e mínimo existencial (ecológico?): algumas aproximações in SARLET, Ingo Wolfgang 
(Org.). Estado socioambiental e direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 17 
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Nesse sentido, a efetividade do Estado de Direito Ambiental requer, a par de 

fundamentos teóricos, mecanismos para a sua concretização.  Como sustentam José Morato 

Leite e Germana Belchior: 
 
“Ao adotar o paradigma ecológico, é necessário um novo modo de ver a 
ordem jurídica, com uma pré-compreensão diferenciada do intérprete, na 
medida em que a hermenêutica filosófica comprova que o sentido a ser 
captado da norma jurídica é inesgotável. As normas precisam ser 
interpretadas de forma a concretizar o Estado de Direito Ambiental. Por mais 
que a Constituição permaneça em muitos pontos inalterada, e até mesmo as 
normas infraconstitucionais, o intérprete deve perceber o movimento 
dialético do Direito, formado por raciocínios jurídicos não apenas dedutivos, 
mas também indutivos, o que justifica a emergência de uma Hermenêutica 
Jurídica Ambiental”45. 

 

 

1.1 RACIONALIDADE E ÉTICA AMBIENTAL PARA OUTRA 
HERMENÊUTICA DA RELAÇÃO DO HOMEM COM A NATUREZA  
 

Para a compreensão da complexidade e da racionalidade entre a ecologia, a ética 

ambiental e a relação do homem com a natureza, cumpre tecer breves comentários sobre estes 

fenômenos em um contexto jurídico.  Uma das premissas a respeito do tema é de que esta 

“consciência da complexidade nos faz compreender que jamais poderemos ter um saber total: 

‘A totalidade é a não-verdade’.”46 

De fato, no âmbito da ecologia, a mudança de percepção da realidade requer 

conhecimentos técnicos e nova postura em face do problema e suas perspectivas.  A esse 

respeito, são pertinentes os esclarecimentos de Fritiof Capra, quando ressalta que a lógica não 

teria a mesma carga de convencimento quanto à compreensão da localização do homem na 

ecologia e acrescenta: 
“o vínculo entre uma percepção ecológica e o comportamento correspondente 
não é uma conexão lógica, mas psicológica. A lógica não nos persuade de que 
deveríamos viver respeitando certas normas, uma vez que somos parte integral 
da teia da vida. No entanto, se temos a percepção, ou a experiência ecológica 
profunda de sermos parte da teia da vida, então estaremos (em oposição a 

                                                             
45 LEITE, José Rubens Morato; BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Dano ambiental na sociedade de risco: 
uma visão introdutória in LEITE, José Rubens Morato; FEREIRA, Heline Sivini; FERREIRA, Maria Leonor 
Paes Cavalcanti (Orgs.). Dano ambiental na sociedade de risco. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 23. 
46 MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo (Trad. Eliane Lisboa). Porto Alegre: Sulina, 2005, p. 69 
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deveríamos estar) inclinados a cuidar de toda a natureza viva. De fato, mal 
podemos deixar de responder dessa maneira”47 

 

Após a revolução industrial, incrementou-se a exploração dos recursos naturais, como 

se fossem bens inesgotáveis, permanecendo o homem a distancia de qualquer medida alusiva 

ao cuidado com a preservação ambiental.  Sob esse modelo predatório, a natureza era tratada 

como objeto, a serviço da produção capitalista e, portanto, da acumulação de riquezas. 

Todavia, no século XX, os reflexos da segunda guerra mundial, das novas 

descobertas da ciência e dos nefastos danos ao meio ambiente instigaram a comunidade 

internacional ao estudo e debates sobre a questão ecológica, com a realização de conferências 

internacionais para debate do tema e redação de documentos.  

Já em 1972, Arne Naess48 iniciou a discussão acerca dos marcos de uma ecologia 

profunda, propondo um alargamento da cidadania ambiental que alcançasse não apenas o 

homem, mas todas as formas de vida. 

Ao refletir sobre a os impactos da atuação do homem em relação à natureza, Arne 

Naess49 destaca que, no final do século XX, observou-se a convergência de três grandes áreas 

de autodestrutividade: a guerra; a exploração e supressão entre os seres humanos e, por fim, a 

supressão entre os seres não-humanos. 

Segundo Arne Naess, a destrutividade decorrente da guerra e da exploração de seres 

humanos desencadeou em um movimento pela paz social e pela justiça global, ao passo que a 

constatação da supressão de seres não-humanos deu azo à formação do movimento conhecido 

como ecologia profunda. 

É certo que, além da ecologia profunda difundida por Arne Naess, há a posição de 

teóricos críticos, os quais defendem a inserção de valores no conceito de cidadania e 

trabalham a racionalidade nas relações entre os homens e os reflexos da contraposição da 

solidariedade na integração do corpo social50. 

                                                             
47 CAPRA, Fritjof. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos (Trad. Newton Roberval 
Eichemberg). São Paulo: Ed. Cultrix, 2000, p. 20. 
48 The deep ecological movement: some philosophical aspects. New York: New York University Press, 1986. 
49 The three great movements in The Trumpeter, vol. 9, n. 2, 1992. Athabasca, CA: Athabasca University, 1992. 
50 Para Theodor W. Adorno, “a sociedade vigente é mediada apenas pela individuação, há nisso inclusive o 
sentido crítico (...) de que, justamente através do fato de que nas formas sociais em vigor os homens individuais 
procuram o lucro, procuram a sua vantagem individual, de que precisamente através dessa insistência no 
princípio de individuação o todo se conserva vivo e se reproduz, sob gemidos e suspiros e à custa de inomináveis 
sacrifícios. Gostaria ainda de acrescentar que, justamente porque o todo ou a totalidade da sociedade // se 
mantêm vivos não em decorrência da solidariedade, a partir de um sujeito social coletivo, mas apenas através dos 
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Ao tratar do Direito dos Animais e da Ecologia Profunda, Fábio Oliveira51 destaca 

que esses estudos indicam a ruptura.  Não obstante sua relevância, apesar de presentes há 

certo tempo no âmbito da filosofia, não atraíram muitos adeptos e ocupam um lugar 

minoritário na doutrina, destacando entre os seus defensores remotos Spinoza, Henry 

Thoreau, Plutarco e aponta como mais atuais Fritjof Capra, George Sessions, Peter Singer, 

Tom Regan, Arne Naess, dentre outros. 

Ademais, a ética ecocêntrica concede aos animais o tratamento jurídico de sujeitos de 

direitos, com o afastamento, segundo Fábio Oliveira e Lenio Streck52, da tese kantiana dos 

deveres morais indiretos.  

Pela ecologia profunda, o que se propõe é outra percepção da noção do homem no 

mundo e o seu posicionamento em local diverso ao daquele apontado pelo antropocentrismo, 

com a inclusão da ecologia e dos princípios do Estado de Direito Ambiental na interpretação 

da dogmática e dos casos concretos.  A esse respeito, vale assinalar, que, segundo Edgar 

Morin, o homem acumula, ao mesmo tempo, três naturezas distintas: a de indivíduo, a 

biológica e a de ser social, com unidade fundamental, embora diversos do ponto de vista 

cultural e na relação multidimensional com a biosfera. 

Nesse talante, tendo em vista os fins deste trabalho em contextualizar a efetividade 

da tutela pelos meios extraprocessuais de tratamento dos conflitos ambientais, será dedicada 

atenção aos contornos da ecologia profunda para a interpretação do relacionamento do 

homem com a natureza. 

É certo que, além da ecologia profunda difundida por Arne Naess, há a posição de 

teóricos críticos que defendem a inserção de valores no conceito de cidadania e trabalham a 

racionalidade nas relações entre os homens e os reflexos da contraposição da solidariedade na 

integração do corpo social53. 

                                                                                                                                                                                              
interesses antagonistas dos homens, por isso se introduz de modo constituinte nessa sociedade da troca racional, 
a partir de sua raiz, um momento de irracionalidade, que a todo momento ameaça explodi-la.” Introdução à 
sociologia (Trad. Wolfgang Leo Maar). São Paulo: Ed. UNESP, 2008, p. 128 
51 OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza. Direitos humanos e direitos não-humanos in KLEVENHUSEN, Renata 
Braga; FLORES, Nilton César. Direito público e evolução social. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. 
52 OLIVEIRA, Fábio; STRECK, Lenio Luiz. Um direito constitucional comum latino-americano – por uma 
teoria geral do novo constitucionalismo latino-americano. Belo Horizonte: Revista do Instituto de Hermenêutica 
Jurídica, ano 10, n. 11, jan/jun 2012. 
53 Para Theodor W. Adorno, “a sociedade vigente é mediada apenas pela individuação, há nisso inclusive o 
sentido crítico (...) de que, justamente através do fato de que nas formas sociais em vigor os homens individuais 
procuram o lucro, procuram a sua vantagem individual, de que precisamente através dessa insistência no 
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Assim, olhar sobre a ligação existente entre o homem a natureza ora desenvolvido 

tem como baliza os fundamentos adotados pela ecologia profunda (Deep Ecology), com a 

inclusão dos animais humanos e não-humanos no âmbito de proteção ambiental, além das 

futuras gerações. 

Em contraponto à tese de que os animais deixariam de titularizar direitos por não 

serem humanos, Tom Regan lembra que  

“A interpretação mais generosa que podemos fazer da objeção 
‘Animais não são humanos’ é que animais não têm direitos porque 
animais não são membros da nossa espécie – a espécie humana, a 
espécie Homo sapiens. As, conforme foi observado numa discussão 
anterior, verdades como esta (verdades biológicas) não têm 
importância moral. Tudo que elas nos dizem é que alguns seres (seres 
humanos) pertencem a uma espécie biológica, enquanto outros seres 
(seres lupinos, por exemplo) pertencem a uma outra espécie biológica. 
Mas quem pertence a qual espécie não é relevante para as reflexões 
sobrea moralidade. Se achamos que os seres humanos têm direitos, 
mas lobos não, isso não é porque pertençamos a espécies diferentes.”54 

Quanto à tese que não aceita a extensão dos direitos humanos aos animais, pois 

somente os primeiros determinam a sua conduta pela liberdade, o que não é seguido pelos 

segundos, uma vez que praticam os seus atos por instinto. Esta sustentação é afastada pela 

doutrina ante o argumento de que a racionalidade é um conceito relativo e os animais são 

dotados de racionalidade distinta da humana.55 

Em sede do constitucionalismo latino americano, verifica-se que, na Bolívia56, o 

direito à proteção do meio ambiente abrange o homem e outros seres vivos (direitos dos 

                                                                                                                                                                                              
princípio de individuação o todo se conserva vivo e se reproduz, sob gemidos e suspiros e à custa de inomináveis 
sacrifícios. Gostaria ainda de acrescentar que, justamente porque o todo ou a totalidade da sociedade // se 
mantêm vivos não em decorrência da solidariedade, a partir de um sujeito social coletivo, mas apenas através dos 
interesses antagonistas dos homens, por isso se introduz de modo constituinte nessa sociedade da troca racional, 
a partir de sua raiz, um momento de irracionalidade, que a todo momento ameaça explodi-la.” Introdução à 
sociologia (Trad. Wolfgang Leo Maar). São Paulo: Ed. UNESP, 2008, p. 128 
54 REGAN, Tom. Jaulas vazias: encarando o desafio dos direitos animais (Trad. Regina Rheda). Porto Alegre: 
Lugano, 2006, p. 78. 
55 Ver OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza, Ob. cit., 2011. 
56 Art. 33, da Constituição Boliviana “Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y 
equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras 
generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente”. (As pessoas têm 
direito a um meio ambiente saudável, protegido e equilibrado. O exercício deste direito deve permitir aos 
indivíduos e as coletividades das presentes e futuras gerações, além de outros seres vivos, desenvolver-se de 
maneira normal e permanente.) tradução livre. 
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animais). De sua vez, a Constituição do Equador57 trata de direitos da natureza, atribuindo-lhe 

respeito, manutenção e regeneração dos seus ciclos vitais. 

Na Europa, observa-se que o Parlamento alemão, após a unificação dos territórios, 

alterou o artigo 20a da Lei Fundamental e, em 2002, concedeu proteção aos animais e aos 

recursos naturais vitais58. Todavia, apesar de proteger expressamente os animais, a lei 

fundamental alemã não lhes confere direitos. De qualquer forma, esta constitucionalização 

indica uma diretriz ética à sociedade alemã e um comando aos poderes Executivo e Judiciário 

para que atentem à proteção dos animais.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
57 Art. 71, da Constituição do Equador “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 
derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 
estructura, funciones y procesos evolutivos” (A natureza ou Mãe Terra, de onde se reproduz e realiza a vida, tem 
direito ao respeito integral de sua existência e manutenção e regeneração dos seus ciclos vitais, estrutura, funções 
e processos evolutivos) tradução livre  
58 “Artikel 20 a [Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und der Tiere] Der Staat schützt auch in 
Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der 
verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die 
vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.” Artigo 20a [Proteção dos recursos naturais vitais e dos animais] 
Tendo em conta também a sua responsabilidade frente às gerações futuras, o Estado protege os recursos naturais 
vitais e os animais, dentro do âmbito da ordem constitucional, através da legislação e de acordo com a lei e o 
direito, por meio dos poderes executivo e judiciário. (Tradução: 
http://www.brasil.diplo.de/contentblob/3254212/Daten/1330556/ConstituicaoPortugues_PDF.pdf) 
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1.2 PRINCÍPIOS NORTEADORES DO ESTADO DE DIREITO AMBIENTAL  
 

A promulgação da Constituição Republicana de 1988 representa marco para a 

emergência de estudos dos princípios que alicerçam o ordenamento jurídico brasileiro, os 

quais, associados à reflexão sobre teorias de autores estrangeiros se refletiram no trabalho de 

operadores do direito nacional59. 

Os princípios de direito ambiental, por representarem normas com nítido caráter 

de ordem pública e de viés democrático, traduzem valores insertos em tratados internacionais 

e na Constituição.  Como se sabe, “as possibilidades de institucionalizar no País um efetivo 

poder democrático dependem, sobretudo, da correspondência da Constituição com a 

realidade” 60. 

O incremento da discussão sobre o conceito de princípios fortaleceu o caráter 

normativo desta teoria.  Não obstante a existência de diversas abordagens teóricas sobre a 

distinção entre regras e princípios, com destaque para Ronaldo Dworkin e Robert Alexy, é 

usual a ideia de que as regras utilizam a técnica da subsunção, ao passo que os princípios se 

servem da ponderação. 

Por outro lado, alguns estudiosos sustentam que a diferença entre princípios e regras 

repousa na importância, atribuindo-se maior peso aos princípios, reservando-se às regras a 

função de concretizar os princípios. 

Entre os diversos critérios, a doutrina aponta também o grau de abstração, pois, na 

distinção, as regras representariam normas mais concretas e específicas, enquanto que os 

princípios seriam mais genéricos e abstratos. 

Em síntese dos critérios de distinção entre princípios e regras, Fábio Oliveira61 

identifica as propostas classificatórias pelo critério gradualista e qualitativo. 

                                                             
59 Ao analisar os princípios, Fábio Oliveira observou que “Após 1988, no Brasil, a academia se voltou com 
ênfase à temática das regras e princípios, havendo hodiernamente assentado acordo de que princípio é norma; 
nesta toada, autores estrangeiros referenciais, como Dworkin e Alexy, antes praticamente desconhecidos, forma 
largamente recepcionados; no que tange ao Judiciário, multiplicaram-se, em todas as instâncias, julgados 
fazendo alusão a princípios como razão bastante para decidir.” Voltando à problemática da tipologia regras e 
princípios primeiro ensaio. JurisPoiesis, ano 13, n. 13, jan-dez 2010, Rio de Janeiro, p. 208. 
60 BONAVIDES, Paulo. Ob. cit. 2007, p. 323. 
61 OLIVEIRA, Fábio. Por uma teoria dos princípios: o princípio constitucional da razoabilidade. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2007. 
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Segundo o critério gradualista, os princípios, quando comparados às regras, 

contariam com um maior grau de abstração; carecem de mediações concretizadoras no caso 

real; possuem caráter de fundamentalidade no sistema das fontes; são ‘standards’ nas 

exigências de justiça ou na ideia de direito e, por fim, fundamentam as regras. 

Para Fábio Oliveira, apesar das características de maior abstração, generalidade, 

fundamentalidade e proximidade da ideia de direito, estas características nem sempre estão 

presentes nos princípios, razão pela qual o critério gradualista apresentaria lacunas para a 

distinção entre regras e princípios. 

De sua vez, pelo critério qualitativo, “a relação entre os princípios e os valores é mais 

próxima, tendo em vista que as regras encontram fundamento direto nos princípios (natureza 

normogenética)”62. Para Ronald Dworkin, a diferença entre regras e princípios seria de 

natureza lógica, pois as primeiras seriam aplicadas à maneira do tudo-ou-nada, com a 

verificação se, diante dos fatos, a regra é útil para a decisão63.  

Ainda de acordo com Dworkin, os princípios, ao conferirem fundamento à decisão, 

contam com uma dimensão de peso e importância inexistente nas regras. Por este raciocínio, o 

conflito entre regras é resolvido no plano da validade, com a indicação daquela a ser 

subsumida e da regra abandonada ou reformulada. 

Em análise ao critério adotado por Dworkin para diferenciar as regras dos princípios 

pelo modo final de aplicação, Humberto Ávila atenta ao fato de que esta aplicação decorre de 

conexões axiológicas construídas e intensificadas pelo intérprete, além de demonstrar que o 

modo do tudo ou nada “só tem sentido quando todas as questões relacionadas à validade, ao 

sentido e à subsunção final dos fatos já estiverem superadas”64, destacando, ainda, que, para 

os princípios, os aspectos concretos e individuais são considerados sem obstáculos 

institucionais para a adoção do comportamento, ao passo que a regra funciona, por si própria, 

como razão para o comportamento, funcionando o modo como o intérprete justifica os 

significados dos dispositivos como critério diferenciador das normas. 

Quanto ao critério normativo apontado por Dworkin de que os princípios contam 

com uma dimensão de peso inexistente nas regras, Humberto Ávila afasta esta interpretação e 
                                                             
62 Op. cit., 2007, p. 48. 
63 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério (Trad. Nelson Boeira). São Paulo: Martins Fontes, 2002, 
p.39. 
64 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2011, p. 47. 
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sustenta que a distinção residiria no “tipo de ponderação que é feita e o modo como ela deverá 

ser validamente fundamentada”65 

Ao considerar as regras e princípios como categorias de enunciados normativos, Ana 

Paula de Barcellos66 sustenta que, na hipótese de o caso concreto exigir o emprego da 

ponderação entre as regras e princípios, haveria preponderância das regras, na medida em que 

a regra, por representar padrão geral de comportamento, não seria passível de ponderação, 

motivo pelo qual, no caso de conflito, o princípio deveria ceder diante da regra.  

Segundo Robert Alexy, a incompatibilidade entre princípios seria uma hipótese de 

colisão e um dos princípios deveria ceder, embora mantivesse a sua validade jurídica, já que a 

conflitualidade entre princípios válidos não acarreta a incidência de uma cláusula de exceção, 

já que resolvido pela regra da dimensão de peso. 

Por sua vez, em estudo acerca da eficácia jurídica dos princípios constitucionais, Ana 

Paula de Barcellos67 destaca sete conceitos mais comuns para a distinção entre princípios e 

regras: conteúdo (princípios próximos à ideia de valor e direito; regras possuem conteúdo 

diverso, não necessariamente moral), origem e validade (conteúdo concede validade ao 

princípio; regra decorre de outras regras, ou princípios), compromisso histórico (princípios 

dotados de caráter universal e regras possuem conteúdo relativo, conforme tempo e lugar), 

função no ordenamento (princípios com função explicadora e justificadoras da regras, além de 

conferirem unidade e ordenamento ao sistema jurídico), estrutura linguística (princípios 

contam com mais abstração, ao passo que as regras permitem identificar as suas hipóteses de 

aplicação), esforço interpretativo exigido (princípios pedem, para precisar o seu sentido e para 

inferir a solução proposta, uma interpretação argumentativa mais intensa do que a das regras) 

e aplicação (princípios admitem gradações de validade, enquanto que as regras não contariam 

com esta possibilidade de gradação). 

Como apoio nos resultados de sua pesquisa, Ana Paula Barcellos, sem substituir os 

critérios já existentes, apresenta outros elementos para identificar as diferenças entre os 

princípios e as regras.  Conforme a autora, “os princípios diferenciam-se das regras porque (i) 

seus efeitos são indeterminados a partir de certo ponto, ao contrário das regras, e/ou porque 

                                                             
65 ÁVILA, op. cit., p. 63. 
66 Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 165. 
67 A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da pessoa humana. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2011. 
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(ii) os meios para atingir os efeitos pretendidos pelo princípio (mesmo que estes sejam 

definidos) são múltiplos.” 68 

Por sua vez, Robert Alexy, ao tratar dos direitos fundamentais, desenvolve uma 

teoria sobre princípios e indica que a distinção entre princípios e regras não estaria cingida a 

uma diferença de grau entre eles, eis que implica diferença qualitativa das normas jurídicas, 

além do que os princípios representariam mandamentos de otimização a serem concretizados, 

enquanto que as regras já trazem consigo uma determinação. 

Em uma tentativa de destacar uma síntese da discussão sobre os pontos diferenciais 

entre regras e princípios, convém observar o raciocínio desenvolvido por Rogério 

Nascimento, para quem: 

“os princípios possuem um grau de abstração maior do que o das regras e um 
menor grau de determinabilidade de aplicação, exigindo, muitas vezes, para 
a sua atuação, a complementação em subprincípios mais específicos ou em 
regras; concentram um amplo conteúdo de informações, das quais são a 
síntese; dispensam enunciação expressa, bastando que possam ser inferidos 
do contexto normativo; podem ser contraditórios entre si, como na 
enunciação da liberdade de expressão e do direito à intimidade, por exemplo, 
sem que se tenha, em razão disto, a necessidade de negar um deles, o que 
ocorrerá frente a uma antinomia de regras jurídicas; e, por fim, as normas 
que exprimem princípios encontram-se em posição axiológica superior, 
relativamente às normas que apenas traduzem regras, porque as 
justificam.”69 

Tendo em mente os propósitos da Dissertação, considera-se muito oportuna breve 

digressão acerca dos princípios do direito ambiental, visto que a articulação da interpretação 

sistemática constitucional70 e dos comandos dos documentos internacionais sobre direito 

ambiental apresenta parâmetros inarredáveis para atuação de um Ministério Público mais 

próximo da vontade de um Estado de Direito Ambiental. Além disto, conforme lições de 

                                                             
68 Idem, ibidem, p. 70. 
69 NASCIMENTO, Rogério José Bento Soares do. Abuso do poder de legislar. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2004, p.110. 
7070 Ao tratar da concepção de sistema e hermenêutica constitucional, Paulo Bonavides ressalta a posição dos 
princípios no sistema jurídico-democrático, ao afirmar que “Os princípios constitucionais são ponto 
importantíssimo de referência dentro da interpretação sistemática. Mas em nome do método mesmo, cumpre 
advertir contra seu emprego solitário, como se um único princípio pudesse absorver ou explicar na esfera 
concreta a ordem constitucional: com isso estaria falseada a essência do sistema. 
Assim, princípios que compõem um sistema jurídico-democrático, tais como a liberdade e a igualdade, têm que 
ser postos conjuntamente, em relação dialética com a realidade, num debate de compromisso, em busca da 
solução mais adequada, evitando-se construções unilaterais ou unidimensionais, que importem o sacrifício de um 
princípio em proveito de outro: por exemplo, a igualdade sufocando a liberdade, ou a liberdade reprimindo a 
igualdade. Ob. cit, 2000, p. 112. 
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Canotilho, “o Estado constitucional, além de ser e dever ser um Estado de Direito 

democrático e social, deve ser também um Estado regido por princípios ecológicos.”71 

De pronto, vale ressaltar a desejável aliança entre aspectos teóricos com a prática72 

dos membros da referida instituição para a busca da realização de um estado social e de maior 

participação e comunicação dos cidadãos, no intuito de formar entendimento consensual sobre 

a reparação ou prevenção de infrações ambientais e possível alteração da realidade, se 

possível em curto prazo.  

Nesse talante, os procedimentos para adequação da conduta, mediante entendimentos 

entre o ente estatal e Ministério Público e obrigados à reparação do dano ou por evitá-lo, sem 

olvidar a presença da sociedade civil, pessoas jurídicas e outros órgãos públicos interessados 

na composição da demanda, sugerem adequação ao regime democrático de direito73, com 

destaque à paz social, resguardada a inafastabilidade da prestação jurisdicional. 

Sendo assim, mediante conjugação dos princípios do direito ambiental, objetiva-se 

maior efetividade ao direito fundamental e intergeracional ao meio ambiente ecologicamente 

equilíbrio e à sadia qualidade de vida, destacando medidas e instrumentos extrajudiciais, por 

meio dos quais o Ministério Público, como órgão constitucional autônomo e pautado no 

diálogo, bem como em valores de ordem ambiental com densa normatividade social, pode 

contribuir para o aperfeiçoamento deste sistema de proteção, tendo por base a atuação 

consoante os princípios do direito ambiental. 

 

                                                             
71 CANOTILHO, J. J. Gomes. Op. cit., 2001. 
72 Um paralelo interessante acerca das profissões jurídicas e a complexidade dos novos direitos e demandas é 
realizada por José Eduardo Faria, o qual considera que “aos operadores do direito, a crise de funcionalidade e 
eficácia do direito os tem levado a uma crise de identidade profissional, uma vez que sua formação de caráter 
basicamente normativista e forense se revela incompatível com as novas competências e especializações 
propiciadas pela evolução da complexidade econômica social e política inerente ao avanço da tecnologia e da 
integração de mercados. 
À medida que o tradicional modelo de “direito positivo” entra em crise de identidade, funcionalidade e eficácia, 
acarretando com isso uma crescente erosão do rigor analítico e do potencial explicativo dos esquemas teóricos 
desenvolvidos com base no primado do monismo jurídico, outro modelo vai surgindo.” Sociologia jurídica: 
direito e conjuntura. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 7. 
73 Ao tratar da crise do modo de produção do direito, do Poder Judiciário e das funções essenciais à justiça e do 
trabalho ainda voltado para conflitos interindividuais, enquanto a sociedade complexa está envolvida em 
demandas transindividuais ainda estranhos, algumas vezes, à prática jurídica, Lenio Luiz Streck asseverou que 
“Mais do que procedimentos, a Constituição instituidora do Estado Democrático de Direito apresenta, a partir de 
uma revolução copernicana do direito constitucional, a determinação da realização substantiva dos direitos 
sociais, de cidadania e aqueles relacionados diretamente à terceira dimensão de direitos. Para tanto, o Direito 
assume uma nova feição: a transformação das estruturas da sociedade.” Jurisdição constitucional e 
hermenêutica: uma nova crítica do Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p. 86. 



42 

 

 

 

1.2.1 Princípio da participação popular 

 

Na atualidade, com o reconhecimento de novos sujeitos de direito do meio ambiente, 

destaca-se a participação do indivíduo na escolha dos destinos do planeta, em consonância 

com os princípios de um estado de direito ambiental, que orientam para novos contornos da 

efetividade desta tutela.   

Como exemplo, vale recordar que, na Declaração da Conferência das Nações Unidas 

sobre Ambiente e Desenvolvimento, de 1992, no Rio de Janeiro, ao mesmo tempo em que se 

apontou a participação popular como instrumento privilegiado para tratar as questões 

ambientais, defendeu-se a garantia de acesso dos cidadãos aos processos judiciais e 

administrativos. 

Na mesma vertente, no Documento Final da Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável, realizada em 2012, no Rio de Janeiro, reafirmou-se o princípio 

da participação, com ênfase à inclusão dos povos indígenas, jovens, trabalhadores e sindicatos 

na promoção e conquista do desenvolvimento sustentável, destacando-se, ainda, no item 4474, 

que a ampliação da participação da sociedade civil depende do reforço do acesso à 

informação e à capacitação da sociedade. 

Por evidente, os documentos internacionais em tela apontam no sentido de que a 

participação extrapola a característica de destaque do Estado de Direito Ambiental, eis que 

fortalece um programa político das nações, sob o pressuposto de que o aperfeiçoamento do 

acesso à informação é objeto de cooperação internacional. 

                                                             
74 “44. We acknowledge the role of civil society and the importance of enabling all members of civil society to 
be actively engaged in sustainable development. We recognize that improved participation of civil society 
depends upon, inter alia, strengthening access to information and building civil society capacity and an enabling 
environment. We recognize that information and communications technology is facilitating the flow of 
information between governments and the public. In this regard, it is essential to work towards improved access 
to information and communications technology, especially broadband networks and services, and bridge the 
digital divide, recognizing the contribution of international cooperation in this regard.” Nós reconhecemos o 
papel da sociedade civil e a importância de permitir que todos os membros da sociedade civil sejam envolvidos 
ativamente no desenvolvimento sustentável. Nós reconhecemos que uma maior participação da sociedade civil 
depende, inter alia, do reforço do acesso à informação, da capacitação da sociedade civil e de um ambiente 
propício. Nós reconhecemos que tecnologia de informação e comunicações está facilitando o fluxo de 
informações entre governos e o público. Nesse passo, é essencial trabalhar para a melhoria do acesso às 
tecnologias de informação e comunicações, especialmente da rede de banda larga e serviços, e reduzir o abismo 
digital, reconhecendo a contribuição da cooperação internacional nesta matéria. (tradução livre) 
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A cooperação internacional parece mais voltada à modalidade técnica de ajuda entre 

os Estados, com o intercâmbio de tecnologia para a superação de carências na área ambiental, 

em especial, quanto a defasagens materiais e de treinamento de pessoal.   

Com a Declaração do Rio, de 2012 e o consenso acerca da necessidade de 

cooperação entre os países para a difusão de tecnologia de informação são absolutamente 

coerentes com a ideia de mundo globalizado e integrado.  A interdependência e adoção de 

políticas coordenadas entre as nações em matéria ambiental, por não representarem 

ingerências judiciais, aparentemente, não descaracterizam a autonomia e soberania dos países. 

A cooperação jurídica internacional tratada no referido documento não indica 

pretensões de abranger os crimes ambientais, restringindo-se ao intercâmbio de mecanismos 

tecnológicos para informação da sociedade civil e, por conseguinte, melhor qualificação para 

participar dos debates e no trato das questões ambientais.  Vale notar que tal modalidade de 

parceria, diversamente da penal e civil, não alcança âmbito judicial: sua finalidade não é a 

execução de determinada decisão do Estado requerente, nem a solicitação para que o Estado 

requerido profira decisão acerca de controvérsias havidas no território do outro país. 

Pelo exposto, a nova perspectiva75 fortaleceu o princípio da participação.  Vale 

ressaltar que muitos autores, entre os quais Paulo Leme Machado, identificam aspiração da 

sociedade por outras alternativas de manifestação no processo de decisão quanto ao destino do 

meio ambiente.76 

Ao tratar do direito ao meio ambiente sadio como direito fundamental à luz do 

processo, Luiz Guilherme Marinoni esclarece que a participação da sociedade nos destinos do 

meio ambiente é medida inarredável, devendo a administração pública prever os modos de 

sua realização, pois “o direito ambiental não pode se desligar do direito à participação: ou 
                                                             
75 Na Carta Mundial da Natureza, de 28/10/1982, o princípio da participação é situado como uma oportunidade 
de participação na formulação de decisões concernentes ao meio ambiente, portanto, sem o caráter ampliativo 
concedido pelas Declarações do Rio de 1992 e 2012, respectivamente, ao acesso aos processos de natureza 
ambiental e o direito a receber informação  e capacitação para o exercício da participação em matéria ecológica. 
“23. All persons, in accordance with their national registration, shall have the opportunity to participate, 
individually or with others, in the formulation of decisions of direct concern to their environment, and shall have 
access to means of redress when their environment has suffered damage or degradation”. 
76 “A participação popular, visando à conservação do meio ambiente, insere-se num quadro mais amplo da 
participação diante dos interesses difusos e coletivos da sociedade. É uma das notas características da segunda 
metade do século XX. 
O voto popular, em escrutínio secreto, passou a não satisfazer totalmente o eleitor. A ausência de um conjunto de 
obrigações dos eleitos, previamente fixadas, tem levado as cidadãs e os cidadãos a pleitear uma participação 
contínua e mais próxima dos órgãos de decisão em matéria de meio ambiente.” MACHADO. Paulo Affonso 
Leme. Direito ambiental brasileiro. São Paulo: Malheiros Editores, 2007, pp. 90/91. 
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melhor, do dever do Estado de criar condutos para a participação da sociedade na gestão do 

poder, o que acontece, por exemplo, quando se pensa na ação popular e nas ações coletivas”77.  

Nas técnicas extraprocessuais usadas pelo Ministério Público, a participação popular 

ocorre com clareza no atendimento ao público, na realização de audiências públicas, na 

instrução de procedimento administrativo e inquérito civil público, bem como na formação do 

compromisso de ajustamento de conduta. A abertura à participação da sociedade, a 

determinação constitucional de que o cidadão tem o dever78 e/ou direito de cooperar com a 

proteção do meio ambiente encontra reforço operacional nas técnicas referidas, afinal o 

princípio da participação popular é expressivo no Estado Democrático de Direito e sem a 

publicidade e informação adequada não haveria como dar efetividade e operacionalidade a tal 

princípio79.  
 
 

1.2.2 Princípio da responsabilização  

 

Há vasta bibliografia acerca da responsabilidade civil ambiental, com a análise 

dogmática dos seus requisitos, da reflexão a partir de precedentes, em paralelo a estudos de 

direito comparado.   

Nessa perspectiva, justificam-se breves reflexões acerca da contextualização deste 

princípio na proposta de um Ministério Público resolutivo. 

Tomando-se como referencia a necessidade um conteúdo de um mínimo existencial 

ecológico, a realização de direitos sociais para evitar a degradação do meio ambiente é 
                                                             
77 Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2010, p. 251 
78 Muito embora considere o estado da natureza como provisório, este dever de cooperação também encontra 
fundamento no princípio da moralidade desenvolvido pela doutrina kantiana, em que “Um ser racional pertence 
ao reino dos fins na condição de membro quando nele é legislador universal, ainda que igualmente submetido a 
essas leis. (...) 
A moralidade consiste, pois, na relação de toda a ação com a legislação, somente mediante a qual é possível um 
reino dos fins. Essa legislação deve se encontrar em todo ser racional, podendo mesmo brotar de sua vontade, 
cujo princípio é: jamais praticar uma ação senão em acordo com a máxima que se saiba poder se tornar uma lei 
universal (...) Se as máximas não são já pela sua natureza necessariamente concordantes com esse princípio 
objetivo dos seres racionais como legisladores universais, a necessidade da ação segundo esse princípio chama-
se obrigação prática, ou seja, dever. O dever não pertence ao chefe no reino dos fins, mas sim a cada membro e 
a todos em igual medida.” KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes e outros escritos. São 
Paulo: Ed. Martin Claret, 2002, p. 64. 
79 YOSHIDA, Consuelo Y. Moromizato. A proteção do meio ambiente e dos direitos fundamentais correlatos no 
sistema constitucional brasileiro in STEIGLEDER, Annelise Monteiro; LOUBET, Luciano Furtado (Org.). O 
direito ambiental na América Latina e a atuação do Ministério Público tomo I – América do Sul. Rede Latino-
Americana do Ministério Público Ambiental, 2009, p. 86. 
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medida impositiva.  Dessa maneira, a prevenção do dano ambiental e a busca judicial ou 

extrajudicial da reparação dos danos é coerente com o direito fundamental a um padrão 

mínimo de satisfação ambiental, onde se situa a  dignidade ecológica dos cidadãos. 

Ademais, a responsabilização ambiental não se limita à busca de fins indenizatórios e 

de restauração, assumindo nítido viés pedagógico ao infrator e à sociedade. 

 

 

1.2.3 Princípio da precaução 

 

Para a tutela do meio ambiente, o princípio da precaução requer a disponibilidade e 

aplicação de norma e meios suficientes para evitar o perigo de grave dano ambiental, nos 

casos de incerteza acerca de sua ocorrência. 

Nesse passo, o princípio da precaução80 revela-se de grande densidade para a 

proteção das futuras gerações, na medida em que a dúvida científica acerca das consequências 

de atividades industriais, nucleares e outras potencialmente danosas representa uma espécie 

de escudo contra riscos potenciais.  A esse respeito, merece relevo a opção expressa na 

Declaração de Estocolmo, ao definir que a precaução é medida básica para políticas 

ambientais, pois, nos princípios 14, 15 e 16 apresenta normas neste sentido, ao tratar do 

planejamento racional de desenvolvimento e de mecanismos para evitar projetos de 

dominação colonialista e racista, em visível agrupamento de ideias de polos diversos da 

economia. 

Com efeito, no licenciamento ambiental, observa-se indicador do aludido princípio, 

pois, durante a execução do referido procedimento, a administração pública tem o dever de 

verificar se a atividade a ser licenciada é possivelmente poluidora, com base em normas 

técnicas81. 

                                                             
80 No sistema arquitetado pela Declaração do Rio de 1992, a precaução é apresentada no princípio 15 “Com o 
fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser amplamente observado pelos Estados, de 
acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza 
científica absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de medidas economicamente viáveis para 
prevenir a degradação ambiental”. 
81 De acordo com a Resolução Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente) n. 237/1997, a qual regulamenta 
os aspectos do licenciamento ambiental estabelecidos pela Política Nacional do Meio Ambiente, em seu art. 1º, I 
disciplina que “o licenciamento ambiental corresponde ao “procedimento administrativo pelo qual o órgão 
ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e 
atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas 
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Da mesma sorte, ao tratar do licenciamento ambiental de atividades e 

empreendimentos com organismos geneticamente modificados e seus derivados, o Conselho 

Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, a partir de uma interpretação da lei da Política 

Nacional do Meio Ambiente (6938, de 31/08/1981), das diretrizes ambientais constitucionais, 

da Declaração do Rio de 1992, expressamente declarou, nas razões da Resolução nº 305, de 

12 de junho de 2002, que os critérios e os procedimentos estabelecidos para o aludido 

licenciamento, teriam como substrato o princípio da precaução e o fato de que os eventuais 

impactos de organismos geneticamente modificados ainda são desconhecidos. 

Na esteira do princípio da precaução, a ideia de risco é sempre presente.  Segundo 

Resolução CONAMA nº 305/2002, este é definido como medida de incerteza. Ao tratar da 

precaução, Edna Raquel Hogemann assevera que tal princípio  

 
“foi elaborado a partir do pressuposto pelo qual o homem não é dono e 
senhor do planeta, mas é parte integrante de delicados equilíbrios naturais 
(alguns com milhares de milhões de anos), é a garantia contra os riscos 
potenciais que, de acordo com o estado atual do conhecimento, não podem 
ser ainda identificados. Este princípio afirma que a ausência da certeza 
científica formal, a existência de um risco de um dano sério ou irreversível 
requer a implementação de medidas que possam prever este dano.” 82 

 

 

Pelo o que se vê, o princípio da precaução sugere que a dúvida quanto ao equilíbrio 

no uso dos recursos da natureza é motivo para limitar a ação humana, em prol das presentes e 

vindouras gerações, cabendo assim o juízo crítico na análise e aprovação de políticas ou 

atividades virtualmente degradadoras do meio ambiente, de forma a blindar o risco de 

resultados danosos, não previsíveis pela tecnologia atual83.  Ao analisar o princípio da 

precaução a partir de uma perspectiva econômica, Cristiane Derani sustenta que  
 
 

                                                                                                                                                                                              
que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e 
regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso.” 
82 in http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/seguran%C3%A7a-jur%C3%ADdica-e-os-transg%C3%AAnicos 
83 Consoante Celso Antônio Pacheco Fiorillo, o princípio da prevenção destaca-se por ser um dos “mais 
importantes que norteiam o direito ambiental. (...) 
Diante da impotência do sistema jurídico, incapaz de restabelecer, em igualdades de condições, uma situação 
idêntica à anterior, adota-se o princípio da prevenção do dano ao meio ambiente como sustentáculo do direito 
ambiental, consubstanciando-se como seu objetivo fundamental.” Curso de direito ambiental brasileiro. São 
Paulo: Saraiva, 2006, p. 39. 
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“a realização do princípio da precaução envolve primeiramente a verificação 
da constitucionalidade das justificativas dos objetivos da realização de 
determinado empreendimento, antes mesmo de se examinar a relação 
objetivo-risco, como forma de analisar seu potencial poluidor.” 84 

 

Dessa maneira, na análise de um empreendimento, o hermeneuta deve ponderar se a 

atividade econômica declarada pelo produtor traz subjacente algum risco ao meio ambiente, 

na perspectiva constitucional.  Vencido essa etapa, com esteio no princípio ambiental da 

precaução, passa à análise dos possíveis riscos decorrentes da produção, à luz dos 

conhecimentos científicos, sem ignorar suas incertezas.  Cumpre esclarecer que o conteúdo do 

princípio da precaução traz para o ordenamento jurídico a preocupação com a ausência de 

certeza sobre as perspectivas concretas de perigo, derivadas de práticas cujos desdobramentos 

danosos ainda são desconhecidos pela ciência, sendo justificado pelo cuidado à vida e à saúde 

das gerações atuais e futuras.  

Nesse enfoque, o princípio da precaução envolve zelo, prudência, cautela, vigilância 

e atenção à realização de atividades nas quais o homem ainda não logrou obter base científica 

sobre o seu real efeito e reversibilidade quanto à qualidade de vida e à saúde dos seres vivos. 

Sob essa vertente argumentativa, em uma sociedade marcada pelo risco e 

imprevisibilidade científica de novas práticas alusivas o meio ambiente, a vastidão de 

possibilidades de uso dos recursos naturais não permite que a sociedade se submeta ao perigo 

de ações potencialmente danosas, enquanto permanecerem dúvidas fundadas sobre as suas 

consequências. 

Uma interpretação menos restrita do princípio da precaução pode ser observada na 

obra de José Alfredo Baracho Júnior85, pois, ao tratar desse princípio, asseverou que a 

ausência de comprovação científica sobre os danos não representaria limitação ao exercício da 

atividade, o que implica o uso de mecanismos para evitar ou reduzir o virtual dano ambiental. 

Por seu turno, o argentino Ricardo Lorenzetti comenta que, por não haver certeza e 

ante a ausência de provas do nexo causal e do dano, inexiste ação inibitória a proteger 

                                                             
84 Ob. cit., p. 154 
85 JÚNIOR, José Alfredo de Oliveira Baracho Júnior sustenta que “O princípio da precaução determina que as 
medidas que possam evitar ou mitigar um dano ao meio ambiente devem ser adotadas, ainda que não se tenha 
comprovação científica de que da atividade decorrerá um dano ambiental. (...) Não há comprovação científica de 
que danos possam ocorrer, assim como não há comprovações em sentido contrário, fato que não deve obstar a 
adoção de medidas que evitem ou mitiguem o dano potencial ou possível.” Proteção do meio ambiente na 
Constituição da República. Belo Horizonte: Fórum, 2009, pp. 98/90 
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eventual ameaça de lesão.86 No entanto, no direito brasileiro, o nexo de causalidade, para a 

responsabilidade ambiental, é visto de outra forma, havendo o Superior Tribunal de Justiça, 

no REsp 1.056.540/GO, propiciado fundamento a essa mitigação pelo argumento de que  
 

“não obstante a necessidade de comprovação do nexo de causalidade ser a 
regra, em algumas situações se dispensa tal necessidade em prol de uma 
efetiva proteção do bem jurídico tutelado. 
É isso que ocorre na esfera ambiental, nos casos em que o adquirente do 
imóvel é responsabilizado pelos danos ambientais causados nesta 
propriedade, independente de ter sido ele ou o dono anterior o real causador 
dos estragos.” 
 
 

Depreende-se do exposto que a dicotomia entre o interesse de desenvolver uma 

atividade com riscos incertos ao meio ambiente e a limitação a estas práticas, apesar da 

ausência de certeza científica, tem como pressuposto de que a compreensão de que o bem 

ambiental é um direito fundamental e, caso judicializado o conflito, além da inversão do ônus 

da prova, a dúvida é favorável à sociedade87.   

Na doutrina brasileira, a tutela judicial de danos ambientais não comprovados pela 

suficientemente ciência é esclarecida como segue: 

 
“A afirmação de um princípio de precaução também pode ser compreendida 
como um instrumento capaz de justificar a ação pública perante estados de 
emergência, sempre que se estiver perante situações de risco iminente a bens 
ou interesses cuja proteção se faça inafastável, e sobre as quais não se 
detenha informação suficiente, ou sobre as quais não se possa chegar a uma 
conclusão científica.”88 

                                                             
86 “o princípio da precaução, que estabelece que, em caso de perigo de dano grave ou irreversível, a ausência de 
informação ou de certeza científica não deverá ser utilizada como razão para postergar a adoção de medidas 
eficazes, em função dos custos, que impeçam a degradação do meio ambiente. O fundamento é a antecipação da 
tutela, que aponta para o impedimento do dano. Essa mudança relevante aconteceu ante a falta de certeza, 
hipótese em que, tradicionalmente, não há ação, em razão de deverem ser provados o nexo causal e a ameaça de 
dano para que a tutela inibitória substancial seja procedente. Em matéria ambiental, o princípio modifica a regra, 
e inverte o ônus da prova para sua demonstração” LORENZETTI, Ricardo Luis. Teoria da decisão judicial: 
fundamentos de direito (Trad. Bruno Miragem). São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2010, pp. 347/348.   
87 No REsp 972.902/RS, o STJ julgou no sentido de que “o meio ambiente deve ter em seu favor o benefício da 
dúvida no caso de incerteza (por falta de provas cientificamente relevantes) sobre o nexo causal entre 
determinada atividade e um efeito ambiental negativo. 
Incentiva-se, assim, a antecipação de ação preventiva, ainda que não se tenha certeza sobre a sua necessidade e, 
por outro lado, proíbe-se as atuações potencialmente lesivas, mesmo que essa potencialidade não seja 
cientificamente indubitável. 
Além desse conteúdo substantivo, entendo que o Princípio da Precaução tem ainda uma importante 
concretização adjetiva: a inversão do ônus da prova.” 
88 LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Dano ambiental: do individual ao coletivo 
extrapatrimonial. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 356. 
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O reconhecimento da possibilidade jurídica do pedido de tutela judicial para inibir 

possíveis danos de demonstração ainda incerta do ponto de vista científico justifica o uso dos 

mecanismos alternativos de solução de conflitos para tratar dos danos ambientais incertos em 

uma sociedade de risco. 

 

1.2.4 Princípio da proibição do retrocesso ambiental 

 

Em um Estado de Direito Ambiental e diante de uma realidade cujo futuro é incerto, 

os princípios do desenvolvimento sustentável e da precaução, muito embora com conceitos já 

enraizados no mundo jurídico, não se revelam suficientes para obstaculizar eventuais 

mudanças legislativas tendentes a vulnerar a garantia de um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado para as futuras gerações, na medida em que os conceitos de tais princípios não são 

dirigidos ao processo legislativo estatal. 

De fato, o princípio da vedação do retrocesso perpassa um confronto com o direito ao 

desenvolvimento, meta do Estado Democrático, assinalada desde o Preâmbulo da 

Constituição brasileira e expressamente estatuído como objetivo fundamental da República. 

Por outra sorte, o estudo do princípio da vedação do retrocesso perpassa pelo debate 

se o seu campo de abrangência incluiria apenas os direitos sociais ou se estenderia a outros 

direitos fundamentais.  

Ao refletir sobre o tema, Fábio Oliveira sustenta que “o princípio da vedação do 

retrocesso abarca todos os direitos fundamentais, assim como outros situados fora do campo 

mais estreito da jusfundamentalidade.”89  

Fixado o propósito do direito à sadia qualidade de vida, como direito humano, o 

conteúdo constitucional da proteção ambiental apresenta finalidade do Estado de Direito, 

fazendo com que as garantias jurídicas conquistadas, por interpretação do arcabouço 

constitucional, representem segurança de que novos instrumentos legais não ameacem sua 

manutenção. 

                                                             
89 OLIVEIRA, Fábio. Morte e vida da Constituição dirigente. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 396. 
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Assim definido, o Estado brasileiro, por força constitucional, ao legislar, vê-se 

obrigado a atentar às normas e proteções mínimas de cuidado do meio ambiente, presentes na 

Constituição. 

Sem dúvidas, o conteúdo das normas ambientais convive com constante tensão, em 

relação às novidades tecnológicas, a velocidade do conhecimento e a força da alteração 

legislativa, emergente dessa celeuma, traz a lume o desafio de saber se, para contemplar o 

direito ao desenvolvimento, seria admissível determinada legislação, cujo resultado 

representasse, pela ótica da ciência, um retrocesso nas medidas de defesa e amparo ao meio 

ambiente. 

Na Constituição da República, o meio ambiente não foi estabelecido apenas como 

direito humano e essencial para a realização do Estado Democrático; na verdade, ao situá-lo 

como essencial à sadia qualidade de vida de todos, o constituinte impôs encargos ao Estado, 

com a inclusão do Poder Legislativo, no dever constitucional de garantir um meio ambiente 

sadio às diversas gerações. 

Nesse passo, o princípio da vedação ao retrocesso em matéria ambiental representa 

limitação ao exercício da liberdade política do legislador, já que este, muito embora 

representante do povo, teria reduzido o espectro da sua opção de propositura de leis 

possivelmente redutoras da proteção ambiental já consolidadas. 

Cumpre ressaltar que esse princípio não implica estagnação do aproveitamento do 

meio ambiente, pois se dirige a preservar a adequada exploração aos padrões mínimos 

definidos na legislação interna e nos documentos internacionais, pois o seu uso é diverso do 

direito ordinário, na medida em que a preservação dos interesses das gerações futuras é 

diretriz irrenunciável na exploração dos recursos ambientais. 

Ao tratar da vedação ao retrocesso, a doutrina esclarece que: 
“o princípio da proibição do retrocesso ecológico, espécie de cláusula rebus 
sic stantibus, significa que, a menos que as circunstâncias de facto se alterem 
significativamente, não é de admitir o recuo para níveis de proteção 
inferiores aos anteriormente consagrados. Nesta vertente, o princípio põe 
limites à adopção de legislação de revisão ou revogatória. As circunstâncias 
de facto às quais nos referimos são, por exemplo, o afastamento do perigo de 
extinção antropogênica, isto é, a efectiva recuperação ecológica do bem cuja 
proteção era regulada pela lei vigente, desde que cientificamente 
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comprovada; ou a confirmação científica de que a lei vigente não era a forma 
mais adequada de proteção do bem natural carecido de proteção.”90 

 

Pode-se depreender do exposto que, salvo as hipóteses em que demonstrada a 

imprescindibilidade da alteração da norma de preservação do bem ambiental, a legislação 

vigente encontra barreira formal a sua modificação, cabendo ao parlamentar, ao propor 

mudanças ou supressões na legislação, indicar o embasamento científico para a proposta de 

redução do padrão protetivo do meio ambiente. 

Antônio Herman Benjamin reitera que a constitucionalização do ambiente e a 

ecologização da Constituição Brasileira implicaram no benefício formal da segurança das 

normas ambientais e acrescenta que: 
 
“a constitucionalização, especialmente em Constituições rígidas como a do 
Brasil, é acompanhada por uma maior segurança normativa, seja porque os 
direitos e garantias individuais são considerados norma pétrea, seja ainda em 
decorrência da previsão de um procedimento rigoroso para as emendas 
constitucionais. Em ambos os casos, o resultado é um valioso atributo de 
durabilidade legislativa do ordenamento, o que funciona como barreira à 
desregulamentação e a alterações ao sabor de crises e emergências 
momentâneas, artificiais ou não.”91 

 

Nessa linha de interpretação, com fundamento em documentos internacionais e 

nacionais que preconizam a maximização do cuidado ao meio ambiente, observa-se a 

alteração da cultura de cuidado com a natureza, já havendo o Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3540/DF92, 

reconhecido o princípio da solidariedade entre as diversas gerações, para a proteção do meio 

                                                             
90 ARAGÃO, Alexandra. Direito constitucional do ambiente da União Européia in CANOTILHO, José Joaquim 
Gomes; LEITE, José Rubens Morato, ob. cit., pp. 37-38. 
91  Direito constitucional ambiental brasileiro in  idem, Ibidem, pp.78/79. 
92 Na própria ementa do acórdão, o plenário do Supremo Tribunal Federal destaca que o justo equilíbrio entre as 
exigências econômicas e as normas protetivas do meio ambiente é medida indeclinável, ao argumento de que o 
desenvolvimento sustentável não deve comprometer o direito fundamental da preservação do meio ambiente às 
futuras gerações, conforme trecho a seguir destacado: “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.” ADI/MC 3540/DF, Plenário, Rel. Min. 
Celso de Mello, data de julgamento 1º/09/2005.  
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ambiente, representando, para o STF, um direito de terceira geração ou de novíssima 

dimensão. 

Canotilho reforça esse entendimento, ao afirmar que o princípio da solidariedade 

entre gerações tem como significado “obrigar as gerações presentes a incluir como medida de 

acção e de ponderação os interesses das gerações futuras.”93 

No direito brasileiro, o princípio da solidariedade encontra respaldo nos valores do 

art. 225, da Constituição Republicana os quais consagram a tese de que a proteção do meio 

ambiente é conduta a ser reproduzida por gerações, exigindo que a geração atual mantenha 

relação sadia com a natureza, preservando-a para que usufruto das gerações futuras, sem risco 

de escassez dos recursos. 

Assim, a proteção ambiental apresenta diretriz de conduta, dirigida ao Estado 

brasileiro e ao particular, atribuindo-se ao ente estatal a missão de realizar políticas 

ecológicas, proporcionando meios de desenvolvimento compatíveis com as normas de direito 

ambiental, ramo essencialmente finalista, com o objetivo inafastável de garantir sadia 

qualidade de vida para as presentes e futuras gerações. 

Dentro da concepção consagrada na Constituição Republicana quanto ao trato com o 

meio ambiente, o constituinte deixou claro que o arcabouço protetivo da natureza está voltado 

para o futuro, o que obstaculiza propostas legislativas tendentes a retroceder a proteção já 

conquistada no direito nacional. 

Eis porque se verifica restrição no que tange a alteração das normas de proteção do 

meio ambiente, em especial, por parte dos agentes políticos e alguns setores da economia, o 

que explica a permanente tensão pela redução deste campo protetivo e desregulamentação de 

diversas restrições havidas pela lei ambiental, com eventuais variações das propostas, 

conforme opções políticas, composição do legislativo e diretrizes da economia e da 

administração pública.  Ao tratar do conflito entre economia e ecologia, Cristiane Derani 

informa que 

 
“não se pode analisar o capítulo do meio ambiente como limitativo da ordem 
econômica, ou conflitante com suas normas, ou mesmo tomar ambos como 
refratários um ao outro. 

                                                             
93 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. O Princípio da sustentabilidade como Princípio estruturante do Direito 
Constitucional. Tékne - Revista de Estudos Politécnicos, Barcelos, PT: Instituto Politécnico do Cavado e do Ave, 
2010, Vol VIII, Nº 13.  



53 

 

 

 

O tratamento adequado ao inter-relacionamento dos objetos tratados pelos 
arts. 170 e 225 da Constituição Federal revela-se numa prática interpretativa 
que avalie a complexidade do ordenamento jurídico. Busca-se a 
concretização de políticas públicas capazes de revelar o texto constitucional 
em toda sua globalidade, em vez de reproduzir os discursos que exaltam uma 
oposição que não é material, mas ideológica. Se aceita, esta ideologia 
conduz à impossibilidade de se encontrar uma lógica de relacionamento do 
desenvolvimento produtivo com a utilização sustentada da natureza. 
Portanto, remarco que, dentro da complexidade do quadro descrito, as 
normas do direito econômico devem não apenas estar comprometidas com o 
lucro e crescimento econômico, porém devem captar a abrangência de todos 
os vários fatores que compõem as relações sociais ligadas à atividade 
econômica, dentro de uma perspectiva de ajuste dinâmico destas relações.”94 

 

Pela orientação constitucional, infere-se que as normas de meio ambiente e de 

economia devem ser articuladas, de modo a potencializar o resultado de políticas sociais, 

como indicado no texto da Carta Maior, evitando-se tratar eventuais divergências como pólos 

antagônicos e não coexistentes. 

Ao se debruçar sobre a política de produtividade econômica e industrial, em um 

cenário de tecnologia e práticas ambientais limpas, Michael Jacobs destaca que “a partir da 

perspectiva da modernização ambiental, o campo central da política não é o meio ambiente 

per se, mas a economia e a indústria. O objetivo principal é aumentar a produtividade 

ambiental: extrair mais da economia, a partir de menos.” 95 

Outro fator influente para a propositura de alterações legislativas na seara de 

proteção ao meio ambiente diz respeito ao custo ambiental, pois, em período de crise, uma via 

para a redução de despesas é diminuir as exigências técnicas nas normas ambientais. 

Porém, Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer elucidam que o princípio da proibição do 

retrocesso ambiental está relacionado com a vedação ao retrocesso social, a segurança 

jurídica, a proteção da confiança e as garantias constitucionais do direito adquirido, do ato 

jurídico perfeito e da coisa julgada.  Adicionalmente, a proibição do retrocesso ambiental 

representa: 
“um princípio constitucional implícito, tendo como fundamento 
constitucional, entre outros, o princípio do Estado (Democrático e Social) de 
Direito, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da máxima 
eficácia e efetividade das normas definidoras de direitos fundamentais, o 

                                                             
94 Ob. cit., p. 103. 
95 JACOBS, Michael. O meio ambiente, a modernidade e a terceira via in GIDDENS, Anthony. O debate global 
sobre a terceira via (Trad. Roger Maioli dos Santos). São Paulo: Ed. Unesp, 2007, p. 459  
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princípio da segurança jurídica e seus desdobramentos, o dever de 
progressividade em matéria de direitos sociais, econômicos, culturais e 
ambientais (DESCA)”96 
 

Um ponto a ser destacado é que, pelo ordenamento constitucional brasileiro, a 

iniciativa legislativa cabe a todos os deputados e senadores, com a exceção das matérias 

reservadas à iniciativa de outros Poderes, consoante expressa disposição da Constituição 

Republicana.  Nessa linha de pensamento, há questionamentos a respeito da proibição do 

retrocesso, sob a hipótese de que poderia representar agressão à iniciativa legislativa, típica 

dos regimes democráticos de direito e posta no sentido de que 

 

“O fundamento para o exercício do direito de iniciativa legislativa é, muitas 
vezes, o dever concretamente imposto pela constituição no sentido de as 
entidades legiferantes adoptarem determinadas medidas legislativas 
concretizadoras das normas constitucionais.”97 
 

Mas, com respaldo na interpretação de Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer, fica 

evidente que a força normativa dos princípios propicia base à proibição do retrocesso 

ambiental.  Nesse passo, o direito constitucional de propositura de leis pelo parlamentar não é 

absoluto; ele precisa submeter-se aos princípios norteadores de um Estado de Direito 

Ambiental, sendo que o conteúdo de direito fundamental e humano de suas normas autoriza 

limitação à iniciativa de propositura de alterações legislativas tendentes a reduzir o campo de 

proteção ambiental.  

A velocidade das informações e a complexidade do mundo atual impõe a permanente 

necessidade de alterações e adaptações legislativas, o que também alcança a regulamentação 

do meio ambiente, realidade marcada pelo dinamismo da sociedade contemporânea; no 

entanto, por comando constitucional, não se admite redução do campo protetivo já alcançado, 

podendo-se alterar lei antiga para ampliar e aprimorar a proteção. 

Na perspectiva da história do constitucionalismo, verifica-se que a Constituição 

Americana, de 1787, elaborada e promulgada, pela Convenção da Filadélfia, sob influência da 

Independência norte-americana ocorrida em 1776, apesar de, originariamente, não trazer um 

                                                             
96 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito constitucional ambiental: Constituição, direitos 
fundamentais e proteção do ambiente. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2012, p. 197. 
97 CANOTILHO, 2003, p. 873. 
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rol de direitos fundamentais, foi essencial para a compreensão da Constituição em sentido 

moderno. 

Em território americano, houve debates sobre a estabilidade constitucional, pois, para 

Thomas Jefferson, seria necessário mudar a Constituição, quando nova geração assumisse o 

poder, ao passo que, para James Madison, a Carta Constitucional deveria ser dotada de 

perenidade e ultrapassar diversas gerações.  

Para Thomas Jefferson, a Constituição caducaria naturalmente a cada trinta e quatro 

anos, pois o texto constitucional não poderia ser perpétuo, sob o pressuposto de que a terra 

pertence à geração atual, que pode administrar os recursos, consoante as suas necessidades. 

Em contrapartida, James Madison ponderava que uma geração pode criar obrigações 

para as seguintes, quando tais obrigações correspondam a benefícios. 

Pela Declaração de Direitos do Homem do Cidadão, de 1789, reconheceu-se a todos 

o direito de concorrer, pessoalmente ou por meio de representantes, para a formação 

legislativa (art. 6º), o que permite a ilação da admissibilidade de alteração/redução de padrões 

mínimos de dignidade ambiental, pois a formação legislativa seria direito inalienável do 

Homem, portanto, a geração presente teria a possibilidade de criar o próprio padrão 

ambiental, inclusive em retrocesso aos direitos garantidos no passado, pois, conforme o 

debate acima apresentado uma geração não seria mandatária das futuras. 

Contudo, no que diz respeito às gerações futuras, o desenvolvimento sustentável, 

consagrado na forma dos princípios 3º e 4º da Declaração da Conferência das Nações Unidas 

sobre Ambiente e Desenvolvimento98, de 1992, no Rio de Janeiro, estabelece relação protetiva 

de direitos das gerações presentes e futuras.  No caso, é fortalecida a hipótese de que eventual 

retrocesso das normas ambientais implicaria o risco de meio ambiente menos sadio para as 

gerações futuras, as quais, por óbvio, não podem participar da discussão sobre a minimização 

das normas protetivas e teriam fragilizado o seu direito constitucional a uma vida com 

equilíbrio ecológico.  Nesse entendimento, permitido o retrocesso ecológico, a subsistência 

das próximas gerações enfrentaria ainda mais obstáculos, inclusive, para a satisfação de 

necessidades essenciais. 

                                                             
98 “Princípio 3: O direito ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a permitir que sejam atendidas  
equitativamente as necessidades de desenvolvimento e de meio ambiente das gerações presentes e futuras.  
Princípio 4: Para alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental constituirá parte integrante do 
processo de desenvolvimento e não pode ser considerada isoladamente deste.” 
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Ao tratar do princípio da integridade ecológica, à luz do mínimo existencial, Patrick 

de Araújo Ayla afirma que: 
 
“não é possível propor uma relação de autonomia entre a definição de um 
princípio da dignidade da vida, e um imperativo de conservação da 
qualidade dos recursos naturais. A restauração e a proteção dos processos 
ecológicos essenciais viabilizam não apenas o desenvolvimento da vida, 
senão o de todas as formas de vida.”99 
 

Como evidente, a preservação e restauração da qualidade dos recursos naturais 

também segundo o interesse social da geração futura insere-se no contexto do princípio da 

dignidade de uma vida sadia, com a possibilidade de usufruir dos recursos naturais.  È 

pertinente reiterar que a atenção aos direitos das gerações futuras leva em conta o princípio da 

não regressão, o que não prejudica, conforme esclarecido por Cristiane Derani, a convivência 

das normas de direito econômico e ambiental, desde que coadunado com o princípio do 

desenvolvimento sustentável.  

Nesse talante, pela previsão em diversos documentos internacionais que preconizam 

o aperfeiçoamento da proteção ambiental, esta norma constitui diretriz para um caminhar em 

sentido progressivo, no lastro da defesa da proibição do retrocesso das normas ambientais. 

Em monografia sobre o tema, Carlos Alberto Molinaro alerta que o princípio em 

comento é o sintagma proposicional de todos os demais princípios do direito ambiental, 

funcionando as palavras empregadas na sua definição como atos de cooperação e 

solidariedade do ser humano com o ambiente em que está inserido, sem representar um ato de 

poder.100 Assim compreendido, o princípio da vedação do retrocesso ambiental implica a 

solidariedade, com perspectiva de irradiação pelos demais princípios do direito ambiental, de 

forma a iluminar o sistema e influenciar a interpretação das normas. Assim, diante de uma 

proteção ambiental essencial, há espaço para a incidência da proibição de retrocesso. 

Quando se examinam os documentos internacionais, sob a perspectiva do referido 

sintagma proposicional, nota-se a presença da vedação do retrocesso em diversas cartas, pois 

os padrões de preservação devem ser mantidos, salvo raras exceções. 

                                                             
99 AYLA, Patrick de Araújo. O princípio da proibição de retrocesso ambiental na jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça – O caso City Lapa in Revista de Direito Ambiental. São Paulo: Ed. RT, ano 16, vol. 62, 
abr/jun 2011, p. 406. 
100 MOLINARO, Carlos Alberto. Direito ambiental: proibição de retrocesso. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2007, p. 100. 
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A propósito, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, no seu art. 

192, estabelece aos Estados a obrigação geral de proteger e preservar o meio marinho, com a 

inserção de uma série de cláusulas a serem seguidas. 

Assim, não poderia um Estado signatário da Convenção, deliberar, por seu 

parlamento, pela extinção ou redução das normas referentes à proteção e preservação do meio 

marinho, vez que tal conduta representaria violação a normas de direito internacional, além de 

afastar-se do princípio de garantia de um meio ambiente sadio para as gerações vindouras. 

Essa tendência também se manifesta na jurisprudência brasileira. Por exemplo, 

conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 403.190/SP, diante de 

aparente conflito entre o acesso à moradia (loteamento irregular em área de preservação) e a 

conservação da represa do reservatório de água Billings, o Tribunal optou pela restauração da 

área ambiental. 

Assim interpretado o problema, a preservação da qualidade de vida e do mínimo 

existencial ecológico são medidas a serem ponderadas durante o processo de execução das 

prestações públicas, pois “os deveres de proteção do Estado em relação ao bem jurídico meio 

ambiente constituem um caminho de orientação vinculativa da atividade de conformação das 

decisões públicas sobre o desenvolvimento econômico e sobre a liberdade plena de uso e 

apropriação dos espaços.”101 

Ademais, a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável 

realizada no Rio de Janeiro em 2012, no seu documento final, ao tratar das lacunas na 

implementação dos compromissos formalizados em documentos anteriores, forneceu a base 

para o reconhecimento do princípio da vedação do retrocesso ambiental.  Nesse sentido, 

considerou-se essencial que as nações assumam um compromisso ético e moral com a 

equidade ambiental, com vistas a beneficiar as gerações futuras e dar efetividade ao direito 

humano da intangibilidade e incolumidade do direito à sadia qualidade de vida. 102 

                                                             
101 AYALA, Patrick de Araújo. Devido processo ambiental e o direito fundamental ao meio ambiente. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 209 
102 “20. We acknowledge that since 1992 there have been areas of insufficient progress and setbacks in the 
integration of the three dimensions of sustainable development, aggravated by multiple financial, economic, food 
and energy crises, which have threatened the ability of all countries, in particular developing countries, to 
achieve sustainable development. In this regard, it is critical that we do not backtrack from our commitment to 
the outcome of the United Nations Conference on Environment and Development. We also recognize that one of 
the current major challenges for all countries, particularly for developing countries, is the impact from the 
multiple crises affecting the world today.” Nós reconhecemos que, desde 1992, tem havido áreas de progresso 
insuficiente e retrocessos na integração das três dimensões do desenvolvimento sustentável, agravados por várias 
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Os princípios do direito ambiental, diversamente daqueles inerentes à atividade 

privada, contam com força cogente103 e esta ausência de disponibilidade é destacada pelo fato 

de que tais normas encontram abrigo em outros princípios constitucionais e administrativos, o 

que reforça a finalidade pública e de interesse social destas normas e da relevância do uso 

desse arcabouço.   

Esse ponto é de extrema importância, quando se considera o serviço de interesse 

metaindividual prestado pelo Ministério Público brasileiro, cuja atividade em defesa da 

proteção ambiental é legitimada pela própria Constituição Republicana. 

 

 

1.3 Conformação constitucional da questão ambiental 

 

Além dos princípios acima destacados e outros também importantes para a proteção 

ambiental, é inegável que o tratamento conferido ao meio ambiente pelo art. 225, da 

Constituição Republicana, atribuindo status de direito fundamental a esse bem jurídico.  

Segundo o teor do citado artigo, a proteção ao meio ambiente constitui, ao mesmo tempo, um 

direito fundamental e um dever de natureza fundamental, atribuído ao Estado e aos 

particulares. 

É certo que, pela conformação do citado artigo, a proteção ao meio ambiente não se 

revela apenas como um direito fundamental, mas também como um dever de natureza 

fundamental atribuído ao Estado e aos particulares. 

A normatividade de direito fundamental do art. 225, da Constituição Republicana 

implica traz consigo uma eficácia subjetiva que alcança gerações futuras, além de animais 

não-humanos e a esta moldura confere um destaque no cenário jurídico, pois o dever de 
                                                                                                                                                                                              
crises financeira, econômica, alimentar e energética, a qual tem ameaçado a capacidade de todos os países, em 
particular, dos países em desenvolvimento, para alcançar o desenvolvimento sustentável. Neste sentido, é 
fundamental que nós não recuemos de nosso compromisso com o resultado da Conferência das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. Nós reconhecemos também que o impacto das crises múltiplas que 
afetam o mundo de hoje é um dos grandes desafios atuais para todos os países, particularmente para países em 
desenvolvimento. 
103 Ao reconhecer a caráter público e de normatividade sobressalente dos princípios em um Estado de Direito, 
Paulo Bonavides explicou que “a demonstração do reconhecimento da superioridade e hegemonia dos princípios 
na pirâmide normativa; supremacia que não é unicamente formal, mas sobretudo material, e apenas possível na 
medida em que os princípios são compreendidos e equiparados e até mesmo confundidos com os valores, sendo, 
na ordem constitucional dos ordenamentos jurídicos, a expressão mais alta da normatividade que fundamenta a 
organização do poder”. Ob. cit, 2000, p. 259. 
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proteção é dirigido ao poder público e também ao particular, com a possibilidade de exigência 

do cumprimento das normas de direito ambiental pelo cidadão por meio da ação popular, ou 

então, com a provocação de entidades ligadas à defesa de interesses difusos. 

Ao tratar do meio ambiente como direito fundamental, Tiago Fernstersefier104 

reconhece que essa proteção é resguardada por um núcleo essencial suficiente para a defesa 

ou postulação de direitos, bem como a exigência de políticas públicas. 

 

 

 

 

 
  
 
 

                                                             
104 FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos fundamentais e proteção do meio ambiente: a dimensão ecológica da 
dignidade humana no marco jurídico constitucional do estado socioambiental de direito. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado Editora, 2008, p. 183. 
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2 O MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO E OS MECANISMOS DE 

TUTELA DO MEIO AMBIENTE 

 
2.1 Configuração jurídica do Ministério Público Ambiental  
  

No cenário brasileiro, é recente a concepção do Ministério Público com atribuições 

de defesa do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, pois esta 

missão somente foi introduzida com a Constituição Republicana de 1988105.   

Pela Carta Maior, o Ministério Público brasileiro é um órgão constitucional 

autônomo que desempenha uma das funções essenciais à Justiça, ao lado da Advocacia 

Pública, Advocacia e Defensoria Pública, conforme a tópica do Capitulo IV, do título 

Organização dos Poderes. 

No direito estrangeiro, a roupagem do Ministério Público é próxima à defesa da 

democracia, dos direitos fundamentais, com participação de destaque para a realização da 

justiça social, muito embora, em alguns países, as suas atribuições ainda estejam associadas à 

persecução criminal. 

João Paulo Dias e Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo destacam a atuação do 

Ministério Público na construção da cidadania na modernidade e no aprofundamento da 

democracia, sustentando que: 
 
“O Ministério Público, seja em que país for, é um actor fundamental na 
promoção da democracia e dos direitos dos cidadãos, que ganha uma 
particular importância num momento de grande erosão das conquistas de 
cidadania da modernidade. Assim, perante um crescente aumento das 
desigualdades sociais, em que os direitos são violados constantemente, a 
existência de um ‘protagonista’ com as características que detectámos, nos 
países selecionados, é um elemento fundamental para a defesa da legalidade, 
a promoção do acesso ao direito e à justiça e o aprofundamento dos sistemas 
democráticos.”106 
 

                                                             
105 Para Daniel Sarmento, “Não há dúvida de que o Brasil tem muito a celebrar pelos vinte e um anos da 
Constituição de 88 – uma Constituição democrática e humanista, voltada à construção de um Estado 
Democrático de Direito, que tem logrado, mais do que qualquer outra em nossa história, absorver e arbitrar as 
crises políticas que o país tem atravessado.” A Assembleia Constituinte de 1987/1988 e a experiência 
constitucional brasileira sob a carta de 88 in TAVARES, André, LEITE, George Salomão, SARLET, Ingo 
Wolfgang (orgs.). Estado constitucional e organização do poder. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 221. 
106 DIAS, João Paulo; AZEVEDO, Rodrigo Ghiringhelli (Coords). O papel do Ministério Público: estudos 
comparados dos países latino-americanos. Coimbra: Almedina, 2008, p. 26.  
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Em breve exame da configuração do Ministério Público no direito estrangeiro, é 

possível constatar que, em geral, sua atribuição é voltada para a fiscalização de condutas e 

combate à redução de desigualdades sociais, além de buscar mecanismos de respeito aos 

direitos constitucionais e aos princípios de direitos humanos. 

Por exemplo, em Portugal, muito embora o Ministério Público seja considerado 

como órgão do Poder Judiciário, nos termos do art. 219º da Constituição Portuguesa, conta 

com autonomia107 e independência no desempenho de suas funções.  Conforme análise de 

Canotilho, trata-se de “um poder autónomo do Estado, dotado de independência institucional 

em relação a qualquer outro poder incluindo os juízes.”108, contando, ainda, com a atribuição 

de assumir a defesa de interesses coletivos e difusos (art. 3º, 1, e, da Lei 60/98). 

No Brasil, o Ministério Público insere-se em um contexto de afirmação de direitos 

coletivos e sociais, em que a efetivação de valores constitucionais é intensamente reclamada 

pela sociedade, a qual, como sujeito de direitos, fiscaliza as atividades dessa instituição, 

exerce o direito constitucional de petição, participa de audiências públicas, da produção de 

provas no procedimento administrativo e no inquérito civil público, utiliza as ouvidorias do 

Ministério Público para noticiar eventuais dificuldades no encaminhamento de seus pedidos, 

provoca a intercessão do Conselho Nacional do Ministério Público, pela via direta, por 

intermédio de recursos ou em atendimento a editais, bem como nas inspeções realizadas por 

esse órgão superior da estrutura ministerial brasileira. 

A abrangência e finalidade social alcançam tal magnitude, após a promulgação da 

Constituição, que se chegou a debater se o Ministério Público representaria uma espécie de 

quarto poder109.  

 
                                                             
107 O Estatuto do Ministério Público português, Lei 60/98, prevê, em seu art. 2º que “A autonomia do Ministério 
Público caracteriza-se pela sua vinculação a critérios de legalidade e objectividade e pela exclusiva sujeição dos 
magistrados do Ministério Público às directivas, ordens e instruções previstas nesta lei.” 
108 Ob cit., 2003, p. 684. 
109 Em artigo publicado em 1993, Clèmerson Merlin Clève discutiu a posição do Ministério Público no quadro 
de organização dos poderes, com a conclusão de que “o fato de o Ministério Público tratado em capítulo 
separado da Constituição, e não naquele dedicado ao Executivo, não é suficiente para justificar a elevação da 
instituição à categoria de quarto poder”, havendo, antes, sintetizado os debates no sentido de que “Discute-se 
onde se situaria a instituição no quadro definido pela nova Constituição. Para alguns, constitui o Ministério 
Público, hoje, verdadeiro quarto poder. Para outros, o Ministério Público continua vinculado à estrutura do 
Poder Executivo, embora com autonomia. Finalmente, última corrente sustenta que referida instituição constitui 
órgão dotado de autonomia, participante do sistema de freios e contapesos estabelecido pelo Constituinte, e 
que, portanto, não integra o território de nenhum dos Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário).” O 
Ministério Público e a Reforma Constitucional, Revista dos Tribunais, ano 82, jun/1993, vol. 692, p. 22.  
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No entanto, atualmente, a questão parece superada110, pois a finalidade colimada pelo 

constituinte, ao situar a referida instituição como essencial à Justiça, foi a de conferir à 

persecução pelo ideal de Justiça, não apenas às três manifestações clássicas de poder111112 do 

Estado113, mas também da instituição Ministério Público, o qual, com garantias idênticas às da 

magistratura, conta com instrumentos de provocação do Judiciário para a realização da 

Justiça, além de, por vias próprias, buscar informações, subsídios, dados, provas e tentativa de 

consenso para uma paz social, nos limites e mecanismos dispostos na legislação.   

Neste particular, o principal destaque foi a atribuição de autonomia ao Ministério 

Público, conferindo aos seus membros concreta independência funcional, para o exercício da 

fiscalização da lei e defesa do Estado Democrático de Direito. 

Com respaldo na Constituição, o Ministério Público conta com atribuições 

particulares de expedir notificações, requisitar diligências, informações e documentos, 

instaurar inquérito civil público e procedimento administrativo, para apurar condutas lesivas 

ao meio ambiente, estando expressamente consignado na Lei Maior (art. 129, III) que é 

função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, 

                                                             
110 Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, “A Constituição não colocou essas instituições dentro de um ou 
outro dos Poderes do Estado; colocou-as no mesmo nível daqueles, englobando-as todas num bloco único, quase 
como se constituíssem um quarto Poder dentro do Título IV da Constituição, pertinente à organização dos 
Poderes. Isso não significa que constituam um quarto Poder, até porque as carreiras de Advogado Público (em 
todos os níveis da federação) e a de Defensor Público estão inseridas nos quadros da Administração Pública e 
não dispõem da mesma autonomia outorgada ao Ministério Público”. O Ministério Público como Instituição 
Essencial à Justiça in Ministério Público: reflexões sobre princípios e funções institucionais. São Paulo: Atlas, 
2010, p. 7. 
111 “Com MONTESQUIEU, a teoria da separação de poderes já é concebida como um sistema em que se 
conjugam um legislativo, um executivo e um judiciário, harmônicos e independentes entre si, tomando, 
praticamente, a configuração que iria aparecer na maioria das Constituições. (...) Em sua opinião, o normal seria 
a existência de um órgão próprio para cada função, considerando indispensável que o Estado se organizasse com 
três poderes (...). O ponto obscuro da teoria de MONTESQUIEU é a indicação das atribuições de cada um dos 
poderes. (...) O que se verifica é que MONTESQUIEU, já adotando a orientação que seria consagrada pelo 
liberalismo, não dá ao Estado qualquer atribuição interna, a não ser o poder de julgar e punir. Assim, as leis, 
elaboradas pelo legislativo, deveriam ser cumpridas pelos indivíduos, e só haveria interferência do executivo 
para punir quem não as cumprisse.” DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. São 
Paulo: Saraiva, 2007, p. 219. 
112 Cumpre destacar que ainda pelo art. 16, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, é 
estatuído que “toda sociedade, onde a garantia dos direitos não esteja assegurada nem a separação de poderes 
determinada, não possui Constituição.”  
113 Ao se adotar a teoria relacional de poder, é possível afirmar, com Norberto Bobbio, que “separação dos 
poderes quer dizer não que os três poderes devam ser reciprocamente independentes, mas que se deve excluir 
que quem possua todos os poderes de um determinado setor possua também todos os poderes de um outro, de 
modo a subverter o princípio sobre o qual se baseia uma constituição democrática, e que portanto é necessária 
uma certa independência entre os três poderes para que a cada um seja garantido o controle constitucional dos 
demais.” Estado, governo, sociedade: por uma teoria geral da política (Trad. Marco Aurélio Nogueira). Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1997, p. 100. 
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para garantir a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 

interesses difusos e coletivos.  

A par das funções de defender, em juízo, interesses transindividuais, ou nos casos 

previstos na legislação, o Ministério Público lança mão de instrumentos administrativos, para 

verificar o cumprimento da legalidade, obter provas, documentos e informações acerca de 

atos e fatos, independente de autorização do Poder Judiciário, nos termos da Constituição 

Republicana, da Lei Complementar nº 75/1993 (Ministério Público da União) e da Lei 

Ordinária nº 8.625/1993 (Ministério Público dos Estados). 

Sob o ponto de vista doutrinário, identificam-se duas vertentes ou modelos 

constitucionais do Ministério Público: um mais alinhado ao demandismo judicial, e outro com 

caráter resolutivo. Conforme análise de Gregório Assagra de Almeida114, o Ministério Público 

demandista corresponde ao modelo que “atua perante o Poder Judiciário, como agente 

processual transferindo a esse órgão a resolução de problemas sociais”, ao passo que o 

resolutivo “atua no plano extrajurisdicional, como um grande intermediador e pacificador da 

conflituosidade social” 

Nesse contexto, ante a complexidade dos direitos discutidos, os respectivos riscos, o 

envolvimento da sociedade nas demandas, a atuação extrajudicial do Ministério Público ainda 

é tema a ser aprofundado e discutido em sede doutrinária.  Vale notar que não se trata de 

substituto à jurisdição, eis que representa alternativa de solução de conflitos e, com base nos 

dados colhidos administrativamente, tentar uma composição de vontades, para a efetividade 

das normas (ambientais) e tratar o conflito de maneira mais próxima à sociedade e à 

realização dos princípios do direito ambiental. 

Explicitando melhor: diante de questões fundamentais à sociedade e restando 

configurada, por força constitucional ou legal, a intervenção do Ministério Público, é possível 

observar a presença de diferentes caminhos para o exercício da atribuição deste ente público, 

cabendo ao seu membro, com base nos valores do Estado do Direito Ambiental e na 

legislação internacional e local, procurar, quando possível, realizar um debate acerca da via a 

ser seguida para adequação da conduta ilegal.  Dependendo da situação, torna-se viável o 

manuseio dos instrumentos extrajudiciais de informação e de resolução de conflitos, dispostos 

                                                             
114 ALMEIDA, Gregório Assagra. O Ministério Público no neoconstitucionalismo: perfil constitucional e alguns 
fatoores de ampliação de sua legitimação social in FARIAS, Cristiano Chaves; ALVES, Leonardo Barreto 
Moreira; ROSENVALD, Nelson (Orgs.), Ob. cit, p.54. 
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no ordenamento jurídico brasileiro, pois “A função da técnica jurídica é evitar os conflitos 

numa comunidade grande e diversificada. O produto dessa técnica em geral se chama 

‘justiça’.”115 

 

2.1.1 As atribuições ministeriais e o serviço público ambiental   

 

O sistema constitucional brasileiro impõe uma série de deveres à administração 

pública, sendo o seu regime jurídico pautado por diversos princípios, com sede 

constitucional116, além de outras normas igualmente relevantes para a compreensão do 

conceito de serviço público. 

No caso do direito ambiental, o serviço público é vital para a eficácia das normas 

regulamentadoras desse campo do direito, pois a administração, com base nos princípios 

constitucionais da legalidade, isonomia, moralidade, eficiência, tem o dever de garantir o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e, no contexto da cidadania, garantir as 

prestações e o poder de polícia necessários a tal desiderato, sem olvidar o a revisão judicial, 

conforme opção democrática do constituinte. 

Não se pode ignorar que a função pública, consoante Celso Antônio Bandeira de 

Mello, “é a atividade exercida no cumprimento do dever de alcançar o interesse público, 

mediante o uso dos poderes instrumentalmente necessários conferidos pela ordem jurídica”117 

Ademais, ao tratar do serviço público, Celso Bandeira de Mello elucida que: 

 

“Serviço público é toda atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade material 
destinada à satisfação da coletividade em geral, mas fruível singularmente pelos 
administrados, que o Estado assume como pertinente a seus deveres e presta por si mesmo 
ou por quem lhe faça as vezes, sob um regime de Direito Público – portanto, consagrador de 
prerrogativas de supremacia e de restrições especiais -, instituído em favor dos interesses 
definidos como públicos no sistema normativo.”118 
 

                                                             
115 HAZARD JR., Geoffrey C.; DONDI, Angelo. Ética jurídica: um estudo comparativo (Trad. Luiz Gonzaga de 
Carvalho Neto). São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2011, p. 9. 
116 O destaque do princípio constitucional no ordenamento jurídico é apontado por Paulo Bonavides, para quem 
“Os princípios, uma vez constitucionalizados, se fazem a chave de todo o sistema normativo.” Curso de direito 
constitucional. São Paulo: Malheiros Editores, 2000, p. 231. 
117 Curso de direito administrativo. São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 29. 
118 Idem, Ibidem, p. 650. 
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Após se debruçar sobre conceitos amplos e restritos de serviço público, Alexandre 

Santos de Aragão acolhe o conceito limitado de serviço público, por compreender que o 

mesmo envolve serviços públicos econômicos e sociais, com um mínimo de pontos em 

comum. Admitindo a existência de regimes jurídicos diversos nesse desiderato, define os 

serviços públicos como  

 

“atividades de prestação de utilidades econômicas a indivíduos 
determinados, colocadas pela Constituição ou pela Lei a cargo do Estado, 
com ou sem reserva de titularidade, e por ele desempenhadas diretamente ou 
por seus delegatários, gratuita ou remuneradamente, com vistas ao bem-estar 
da coletividade.”119 

  
A concepção de serviço público adotada pelo ordenamento brasileiro tem como 

baliza o direito francês, muito embora, a organização constitucional da França conte com uma 

justiça administrativa, funcionando o modelo como marca da própria configuração do Estado 

da referida nação120. 

Não obstante as eventuais divergências teóricas, a compreensão do conceito de 

serviço de público interessa diretamente à proteção ao meio ambiente, uma vez que, mediante 

atos e procedimentos, o poder público desempenha a função administrativa ambiental, 

essencial para a verificação e garantia de elementos referentes à sadia qualidade de vida. 

Tendo em mente o conceito de que nem todo serviço prestado pelo Estado será de 

natureza pública, pois, a adequação a essa definição requer que a atividade seja voltada à 

satisfação da coletividade em geral, confere-se maior relevo ao serviço público de natureza 

ambiental, já que sua eficiente prestação garantirá a satisfação da dignidade e de direitos de 

gerações ainda não presentes, havendo o legislador considerado legítima a fiscalização 

ambiental e a aplicação de sanções administrativas pelo poder público municipal, estadual e 

federal. 

                                                             
119 JUSTEN, Mônica Spezia. A noção de serviço público no direito europeu. São Paulo: Dialética, 2003, p. 157. 
120 Segundo Alexandre Santos de Aragão, a origem remota da noção de serviço público é encontrada na 
antiguidade, em especial na Cidade Romana. “Na Antigüidade – na Roma Republicana – já havia as noções de 
utilidade pública e de utilidade privada, incumbindo àquela as instituições de decisão e comando, que teriam 
inclusive o poder de impor constrições aos particulares para velar pela qualidade da coisa pública, conceito no 
qual incluía-se a organização de certos serviços destinados à satisfação das necessidades então consideradas 
essenciais para a população.” Direito dos serviços públicos. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 26. 
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A natureza aglutinadora de interesses do Direito Ambiental e a consequente busca de 

conexão com outros ramos do direito e da ciência, é explicada por Paulo Affonso Leme 

Machado, nos seguintes termos: 
 
 
“O Direito Ambiental é um Direito sistematizador, que faz a articulação da 
legislação, da doutrina e da jurisprudência concernentes aos elementos que 
integram o ambiente. Procura evitar o isolamento dos temas ambientais e sua 
abordagem antagônica. Não se trata mais de construir um Direito das águas, 
um direito da atmosfera, um Direito do solo, um Direito florestal, um Direito 
da fauna ou um Direito da biodiversidade. O Direito Ambiental não ignora o 
que cada matéria tem de específico, mas busca interligar estes temas com a 
argamassa da identidade dos instrumentos jurídicos de prevenção e de 
reparação, de informação, de monitoramento e de participação.”121 
  

Nesse passo, em um Estado Democrático de Direito, a legitimidade e a legalidade 

dos atos da administração pública solidificam a ideia de que o poder emana do povo122, 

segundo a qual a finalidade de uma boa administração é garantir um desenvolvimento 

econômico e social atento às normas de meio ambiente. 

Além disso, a prestação eficiente do serviço público no trato do meio ambiente 

consagra a realização do fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana, bem 

como o objetivo de construir uma sociedade justa e solidária, além de garantir o 

desenvolvimento nacional equilibrada e coerente com as necessidades de sobrevivência das 

vindouras gerações. 

Por força constitucional e interesse social, alguns serviços públicos são oferecidos 

pela União em regime de monopólio, apesar do interesse econômico inerente à natureza da 

atividade, tal como a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a 

industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados (art. 21, XXIII). 

O entrelaçamento do direito ambiental com o serviço público também foi objeto de 

observação em tratados internacionais.  A Declaração de Estocolmo, de 1973, em seu 

princípio 17, manifestou o consenso entre as nações de que, para a melhora contínua da 

qualidade do meio ambiente, as instituições nacionais teriam o dever de planejar, administrar 

ou controlar a utilização dos recursos ambientais, considerando igualmente os demais 

                                                             
121 Op. cit, 2007, pp. 151/152. 
122 Ao analisarem o povo como elemento constitutivo do Estado, Lenio Streck e José Morais asseveram que 
“Hoje, do povo formalmente, via discurso constitucional, emana o poder, sob os mais diversos modos e sistemas 
eleitorais” STRECK; MORAIS, ob. cit., p. 167. 



67 

 

 

 

princípios da administração pública e do direito ambiental, com destaque para os da 

eficiência, publicidade, prevenção e precaução. 

Como se depreende, segundo a Declaração de Estocolmo, o serviço público não é o 

único responsável pelo zelo ao meio ambiente; no entanto, o encargo de planejamento e 

controle do uso desses recursos situa-se na esfera da administração pública. 

Como ressaltado, a Constituição republicana123 e a Lei 9605/98124, complementadas 

pelo Decreto federal nº 6514, de 22 de junho de 2008, introduziram uma espécie de tutela 

administrativa ambiental, ao tratar de sanções administrativas no caso de infrações lesivas ao 

meio ambiente.  

 

2.2 Requisição  
 

Dentre os instrumentos de informação à disposição do Ministério Público para o 

desempenho de suas atribuições, a requisição, por expressa disposição legal, permite a 

solicitação de documentos, perícias, exames à administração pública, bem como informações 

e documentos a entidades privadas, independente de autorização judicial. 

A requisição encontra assento na Constituição Republicana (art. 129, VI), ao definir 

que é função institucional do Ministério Público “expedir notificações nos procedimentos 

administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, 

na forma da lei complementar respectiva.” 

A princípio, pode haver certa perplexidade quanto aos fins e natureza da requisição e 

da notificação.  Porém, trata-se de instrumentos diversos, pois a primeira permite que 

informações e documentos sejam solicitados com o caráter imperativo, sendo vedada a 

oposição de sigilo, salvo nos casos de reserva de jurisdição, em que o documento ou 

informação depende de expressa autorização judicial, como ocorre nos casos de sigilo fiscal, 

                                                             
123 Art. 225. 
(...) 
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 
124 Art. 70. 
(....) 
§ 3º A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração 
imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de corresponsabilidade. 
§ 4º As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla 
defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei. 
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bancário, telefônico.  Cumpre atentar que, quando se tratar da gestão de verbas públicas, 

tendo em vista o princípio da publicidade, o sigilo é inoponível.  Entretanto, por determinação 

do art. 26, I, alínea b e inciso II, § 2º, da Lei 8625/1993, o membro do Ministério Público é 

responsável pelas informações e documentos requisitados. 

Ademais, pela legislação nacional, o requerimento é solicitado por todos os 

legitimados para o ajuizamento da ação civil pública, ao passo que a requisição é instrumento 

próprio apenas do Ministério Público. 

Fora isto, para a tutela coletiva, a requisição representa um mecanismo de formação 

de provas e aliado à tutela coletiva de direito, pois, em um prazo mínimo de 10 (dez) dias 

úteis, a informação pendente poderá estar disponível ao Ministério Público, a despeito de 

pedido judicial. Além disso, por sua relevância para a tutela de direitos difusos, a ausência 

injustificada de resposta à requisição pode implicar na responsabilização penal, civil e 

administrativa do retardatário. 

 

 
2.3 Audiência pública  
 

 
No âmbito da efetividade da tutela coletiva do meio ambiente, a audiência pública é 

instrumento valioso, ao abrir espaço democrático à participação da sociedade na busca de 

solução efetiva ao conflito, coleta de informações acerca de empreendimentos em 

licenciamento, ou sobre danos ambientais.  Em contrapartida, não se pode ignorar que a 

audiência pública está impregnada da inevitável carga de subjetividade, decorrente do 

envolvimento socioeconômicos e cultural dos cidadãos e setores participantes. 

A ideia da realização da audiência pública advém da audiência judicial, oportunidade 

em que se busca a conciliação ou a formação de provas, no caso da audiência de instrução e 

julgamento. 

Assim, no âmbito dos direitos coletivos, a audiência pública tem a missão de ampliar 

à sociedade um espaço para que exponha suas preocupações, tenha acesso a dados e 

informações ainda não esclarecidos, além de participar do debate sobre os rumos do meio 

ambiente, com significativos reflexos às várias dimensões da vida em comunidade. 



69 

 

 

 

Com essa característica, durante a audiência pública, há um misto de carga 

informativa sobre projetos, empreendimentos, pedidos de licenciamento ou simplesmente a 

qualidade de vida em determinada área, com o calor do debate em que representantes de 

diferentes segmentos do povo expressam sua opinião, expectativas e propostas acerca das 

medidas para a aplicação da legislação ambiental ou solução de problemas de interesse 

público atinentes à área.   

O caráter democrático da audiência pública é muito evidente, eis que concretiza o 

diálogo e a livre manifestação dos cidadãos, o que pode contribuir sobremaneira para o 

planejamento funcional e responsável de políticas públicas, entre outros aspectos de elevada 

relevância social.  Segundo análise de Gregório Assagra de Almeida: 

 
“O mecanismo da audiência pública é um forte canal de ampliação e de 
fortalecimento da legitimação social do Ministério Público, seja por permitir 
um diálogo mais direto com a sociedade, seja por permitir que a Instituição 
estabeleça seu programa de atuação funcional a partir das propostas e 
reclamações da própria sociedade.”125 

 

Sob esse enfoque, a audiência funciona como palco da democracia participativa, com 

a oportunidade de manifestação popular sobre medidas extrajudiciais ou judiciais, no intuito 

de resguardar o interesse difuso de proteção ao meio ambiente.   

Ademais, nas audiências públicas presididas pelo Ministério Público, garante-se a 

participação de todos os interessados, o que reafirma o princípio republicano e democrático 

que deve orientar as instituições públicas.  Essa abertura conta com regramento no direito 

brasileiro.  Entre outros fundamentos, sublinha-se que o Conselho Nacional do Ministério 

Público, por meio da Resolução nº 82, de 29 de fevereiro de 2012, regulamentou 

expressamente tal direito de participação, como se expõe a seguir: 
 

 

“Art. 1º Compete aos Órgãos do Ministério Público, nos limites de suas 
respectivas atribuições, promover audiências públicas para auxiliar nos 
procedimentos sob sua responsabilidade e na identificação das variadas 
demandas sociais. 
§ 1° As audiências públicas serão realizadas na forma de reuniões 
organizadas, abertas a qualquer cidadão, para discussão de situações das 

                                                             
125 ALMEIDA, Gregório Assagra. O Ministério Público no neoconstitucionalismo: perfil constitucional e alguns 
fatores de ampliação de sua legitimação social. FARIAS, Cristiano Chaves; ALVES, Leonardo Barreto Moreira; 
ROSENVALD, Nelson (Orgs.). Temas atuais do Ministério Público. Salvador: Juspodivm, 2012, p. 67. 
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quais decorra ou possa decorrer lesão a interesses difusos, coletivos e 
individuais homogêneos, e terão por finalidade coletar, junto à sociedade e 
ao Poder Público, elementos que embasem a decisão do órgão do Ministério 
Público quanto à matéria objeto da convocação.” 

 

Pelo exposto, na audiência pública, a ênfase recai na garantia da participação 

popular, do direito à informação, da transparência administrativa, do exercício dos princípios 

republicano e da publicidade.  Esses fundamentos reforçam o caráter democrático dessa 

técnica extraprocessual e seu potencial para a formação de consenso e garantia da inserção da 

sociedade na deliberação sobre as questões ambientais do ponto de vista jurídico.  Dessa 

forma, torna-se concreto o esforço de aproximação de valores inerentes aos direitos humanos 

e identificação do Ministério Público como instituição democrática, com legitimação popular 

para o exercício de suas atividades e formação da decisão de modo não meramente dogmático 

ou tecnicista. 

 

 

2.4 Atendimento ao público  
 

 

No desempenho de suas funções, em especial, nas cidades que dispõem de único 

órgão de execução, o membro do Ministério Público, por não haver divisão de tarefas, 

desenvolve múltiplas atividades, o que favorece relacionamento mais próximo com a 

sociedade.  Ademais, não se admite o princípio da inércia, ao mesmo tempo em que a defesa 

dos interesses metaindividuais requer imparcialidade; afinal o Ministério tem por dever 

primordial a defesa do Estado Democrático de Direito. 

. 

O contato cotidiano direto com a população favorece o conhecimento, formal ou 

informal de dados informativos e notícias sobre fatos tendentes a configurar infrações de 

ordem ambiental (o recebimento de notícias de irregularidades está previsto no art. 27, 

parágrafo único, I, da Lei 8625/98). 

 

Esse dado de realidade atrai a atuação do Ministério Público para a averiguação, com 

a possibilidade de resultar em arquivamento da notícia, remessa a outro órgão de execução, 
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ajuizamento de ação, instauração de procedimento administrativo, ou inquérito civil público 

ou, ainda, a aplicação de umas técnicas extraprocessuais de resolução de conflitos.  

Em pesquisa realizada no Ministério Público do Estado de Pernambuco126, no 

universo de 85 Promotores de Justiça correspondente a 24,01% dos seus membros (2009), 

69,41% dos entrevistados responderam que o atendimento ao público é prestado para a defesa 

de interesses coletivos. Por sua vez, para 10,59%, o atendimento deveria ser restrito àqueles 

com proteção legal ou carentes financeiramente. Já 23,53% dos Promotores, opinaram que 

qualquer demanda estaria incluída no atendimento ao cidadão, independente do seu caráter 

patrimonial ou de envolver a proteção de incapazes. 

 

Outro ponto digno de destaque dessa pesquisa é que 97,64% dos Promotores de 

Justiça entrevistados declararam que o Ministério Público pode realizar a justiça social pelo 

atendimento ao público, materializado por meio dos instrumentos extrajudiciais (termo de 

compromisso, recomendação, audiência pública, ofício requisitório), apenas 1,18% optou pela 

resposta que limitava o acesso ao valor justiça apenas às vias judiciais. 

 

 

2.5 Inquérito civil 

 

No ordenamento jurídico brasileiro, o inquérito civil foi introduzido a partir da Lei 

7347/1985, que concedeu possibilidade de o Ministério Público instaurar tal procedimento 

com vistas a apurar danos contra o patrimônio nacional, utilizando as provas obtidas para o 

competente ajuizamento de ação civil pública, nos termos do art. 8º da referida legislação. 

Ademais, o inquérito civil encontra suporte na Constituição Republicana, com 

previsão expressa no seu art. 129, III e funciona como mecanismo para a busca de 

informações e provas, em sede de interesses metaindividuais, recebendo da doutrina o 

conceito de que: 
 

“Inquérito civil é o procedimento administrativo à semelhança do inquérito 
penal, com a finalidade investigativa e extraprocessual, sob a presidência do 

                                                             
126 ISMAIL FILHO, Salomão Abdo Aziz. Ministério Público e atendimento à população: instrumentos de 
acesso à justiça social. Curitiba: Juruá, 2011. 
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órgão do Ministério Público, destinada a colher o conjunto probatório para a 
instrução da ação civil pública, podendo requisitar, de qualquer organismo 
público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias, no prazo 
que assinalar (art. 8 da LACP)”127 
 

Como expresso, o inquérito civil apresenta semelhanças com o inquérito policial, 

procedimento previsto na Constituição Federal e no Código de Processo Penal para apuração 

da autoria e materialidade de possíveis condutas criminosas.  Contudo, no inquérito policial, a 

iniciativa de instauração ocorre com a notícia de um crime e o procedimento é formado a 

partir de requisição de órgão judicial, Ministério Público, ou então, da própria polícia ou 

representação do ofendido. 

Ao revés, o inquérito civil é formado por ato do próprio Ministério Público, após 

tomar conhecimento de fato a ser tutelado por meio de ação civil pública, isto é, da ocorrência 

de situações que representem violações a direitos transindividuais, servindo o inquérito civil 

como instrumento de informação para a competente apuração de fatos e coleta de provas 

acerca de direitos que justifiquem a intervenção ministerial em sede de direitos difusos, 

coletivos ou individuais homogêneos.  O procedimento ocorre sem intervenção do Poder 

Judiciário, o qual conhece do inquérito civil no ajuizamento da ação instruída com o 

procedimento, pelo pedido de diligências com intercessão obrigatória do juiz, ou nos casos 

irregularidades, ou excessos por parte do presidente do inquérito civil levados ao controle por 

via jurisdicional. 

É certo que o inquérito civil, em diversas ocasiões, como caderno investigativo posto 

à disposição do Ministério Público e com o objetivo de demonstrar as provas dos fatos e 

direitos narrados na petição inicial da ação civil pública, integra o processo judicial.  Apesar 

disso, sua formação é prescindível para efeito de judicialização da demanda, vez que a 

procedibilidade da ação civil pública não impõe a formação de inquérito civil128. 

Com esses alicerces legais e doutrinários, diante de indícios de infração ambiental, o 

cidadão, interessados, o órgão judicial, a administração superior do Ministério Público, ou seu 

                                                             
127 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de direito ambiental. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 644. 
128 Conforme ensina Celso Antônio Pacheco Fiorillo, “O inquérito civil tem por escopo a colheita de material de 
suporte para o ajuizamento da ação civil pública, averiguando-se a existência de circunstância que enseje a 
aplicação da Lei n. 6.938/81, de modo a formar a convicção do promotor de justiça e evitar a propositura de ação 
temerária. 
Assim como o inquérito policial, o civil é peça dispensável, de forma que, existindo elementos, o Ministério 
Público poderá de imediato ajuizar ação civil ou arquivar as peças de informação, conforme a formação de sua 
convicção.” Ob. cit., p. 375. 
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Conselho Nacional podem, no exercício de ato de ofício129 ou do direito constitucional de 

petição, noticiar ao Ministério Público os elementos referentes à potencialidade do dano 

ocorrido ou iminente, cabendo ao membro do Parquet130 deliberar, fundamentadamente, sobre 

a pertinência da instauração do inquérito civil.  Outra situação é aquela em que recebe 

designação para a presidência do procedimento por ato de órgão hierárquico, em que o 

inquérito é obrigatório, sem representar violação do princípio constitucional da independência 

funcional.  A esse respeito, é oportuno sublinhar que o membro do Ministério Público atua 

como longa manus; portanto, extensão da autoridade delegatária. 

                                                             
129 Lei 7347/85. Art. 7º “Se, no exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de fato que 
possam ensejar a propositura da ação civil, remeterão peças ao Ministério Público para as providências 
cabíveis.” 
130 No exercício da sua atribuição constitucional de controle da atuação administrativa do Ministério Público e de 
supervisão das atividades funcionais dos membros, o Conselho Nacional do Ministério Público regulamentou a 
instauração e a tramitação do inquérito civil, havendo disposto, por meio da Resolução CNMP nº 23, de 
17/09/2007, que: 
“Art. 2º O inquérito civil poderá ser instaurado: 
I – de ofício; 
II – em face de requerimento ou representação formulada por qualquer pessoa ou comunicação de outro órgão do 
Ministério Público, ou qualquer autoridade, desde que forneça, por qualquer meio legalmente permitido, 
informações sobre o fato e seu provável autor, bem como a qualificação mínima que permita sua identificação e 
localização; 
III – por designação do Procurador-Geral de Justiça, do Conselho Superior do Ministério Público, Câmaras de 
Coordenação e Revisão e demais órgãos superiores da Instituição, nos casos cabíveis. 
§ 1º O Ministério Público atuará, independentemente de provocação, em caso de conhecimento, por qualquer 
forma, de fatos que, em tese, constituam lesão aos interesses ou direitos mencionados no artigo 1º desta 
Resolução, devendo cientificar o membro do Ministério Público que possua atribuição para tomar as 
providências respectivas, no caso de não a possuir. 
§ 2º No caso do inciso II, em sendo as informações verbais, o Ministério Público reduzirá a termo as declarações. 
Da mesma forma, a falta de formalidade não implica indeferimento do pedido de instauração de inquérito civil, 
salvo se, desde logo, mostrar-se improcedente a notícia, atendendo-se, na hipótese, o disposto no artigo 5º desta 
Resolução. 
§ 3º O conhecimento por manifestação anônima, justificada, não implicará ausência de providências, desde que 
obedecidos os mesmos requisitos para as representações em geral, constantes no artigo 2º, inciso II, desta 
Resolução. 
§ 4º O Ministério Público, de posse de informações previstas nos artigos 6º e 7º da Lei n° 7.347/85 que possam 
autorizar a tutela dos interesses ou direitos mencionados no artigo 1º desta Resolução, poderá complementá-las 
antes de instaurar o , n preparatório. 
§ 5º O procedimento preparatório deverá ser autuado com numeração seqüencial à do inquérito civil e registrado 
em sistema próprio, mantendo-se a numeração quando de eventual conversão. 
§ 6º O procedimento preparatório deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual 
prazo, uma única vez, em caso de motivo justificável. 
§ 7º Vencido este prazo, o membro do Ministério Público promoverá seu arquivamento, ajuizará a respectiva 
ação civil pública ou o converterá em inquérito civil. 
Art. 3º Caberá ao membro do Ministério Público investido da atribuição para propositura da ação civil pública a 
responsabilidade pela instauração de inquérito civil. 
Parágrafo único. Eventual conflito negativo ou positivo de atribuição será suscitado, fundamentadamente, nos 
próprios autos ou em petição dirigida ao órgão com atribuição no respectivo ramo, que decidirá a questão no 
prazo de trinta dias.” 
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A análise sobre a pertinência de instauração do inquérito civil não representa, na 

verdade, o exercício de um poder por parte do membro do Ministério Público.  Essa decisão 

insere-se com mais propriedade no âmbito de responsabilidade administrativa do órgão 

ministerial, pautada pelos princípios da administração pública, o que fortalece a premissa de 

que o Ministério Público, ante a notícia de violação a tal espécie de direitos, tem o dever de 

atuar em prol dos interesses metaindividuais.  

Ao analisar a função administrativa, Celso Antônio Bandeira de Mello131 esclarece: 
“ 
 
Existe função quando alguém está investido no dever de satisfazer dadas 
finalidades em prol do interesse de outrem, necessitando, para tanto, manejar 
os poderes requeridos para supri-las. Logo, tais poderes são instrumentos ao 
alcance das sobreditas finalidades. Sem eles, o sujeito investido na função 
não teria como desincumbir-se do dever posto a seu cargo. Donde, quem os 
titulariza maneja, na verdade, “deveres-poderes”, no interesse alheio. 
Quem exerce ‘função administrativa’ está adscrito a satisfazer interesses 
públicos, ou seja, interesses de outrem: a coletividade.” 
 

 

Pelo exposto, o inquérito civil público representa dever do Ministério Publico, no 

sentido de formar procedimento de natureza administrativa para a coleta de dados acerca de 

infrações de ordem transindividual, com o desiderato de proteger os direitos da coletividade.  

Por consequência, a instauração desse procedimento restringe-se às hipóteses tuteláveis pela 

via da ação pública.  Por oportuno, caso as peças informativas132 recebidas pelo Ministério 

Público não impliquem direitos, em tese, a serem reivindicados por ação civil pública, não 

será cabível o processamento do inquérito civil, podendo o membro do Parquet colher 

informações por meio de procedimento administrativo. 

A justificativa para instauração de inquérito civil repousa no fato de que cabe ao 

Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais 

e individuais indisponíveis.  Nessa vertente interpretativa, infere-se que a decisão de dar início 

ao inquérito precisa encontrar respaldo no fim133 de conceder efetividade à missão 

                                                             
131 Op. cit., p. 68. 
132 “as peças informativas não se confundem com o inquérito civil e possuem vida autônoma. O que seriam as 
peças informativas? Em minha opinião, nada mais, nada menos do que papeis, relatórios, laudos, denúncias e 
quaisquer outros meios legais que sejam suficientes para levar um determinado assunto ao Ministério Público.” 
ANTUNES, Paulo de Bessa. A tutela judicial do meio ambiente. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 137. 
133 Ao dialogar sobre a ação humana e a sua finalidade, Aristóteles asseverou que “Se existe, então, para as 
coisas que fazemos, algum fim que desejamos por si mesmo e tudo o mais é desejado por causa dele; e [20] se 
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constitucional de usar os instrumentos legais para proteger direitos de natureza coletiva e 

manter o equilíbrio de um Estado de Direito Ambiental. 

É pertinente sublinhar que parcela da doutrina134 entende que, a exemplo do inquérito 

policial, no inquérito civil, cumpre garantir o exercício do princípio do contraditório.  Porém, 

esse exercício parece não se coadunar com a natureza do aludido procedimento, cujo 

propósito é buscar informações e esclarecimentos sobre fatos, em sede administrativa, sem 

cunho decisório, apenas para tornar mais evidente uma situação e auxiliar na tomada de 

decisões sobre a melhor medida a adotar.  

Essa inferência encontra respaldo na análise de Fernando Akaoui, quando elucida 

que o inquérito civil não conta com contraditório pois “Diante de seus elementos conceituais, 

não podemos discordar de que a natureza jurídica do inquérito civil é de procedimento 

administrativo, de cunho eminentemente inquisitório, o que afasta, portanto, a imposição de 

contraditório.”135 

Com efeito, o inquérito civil público, por ser de ordem administrativa e ter por 

objetivo a coleta de informações, sem a aplicação de penalidades ao investigado, é dotado de 

caráter inquisitorial, o que afasta o princípio constitucional do contraditório e da ampla 

defesa. 

De todo  modo, o inquérito civil traz consigo a ideia do dever de realizar a apuração, 

com vistas a atender ao interesse do corpo social, qualificado como transindividual.  Ao tratar 

do inquérito civil não apenas como instrumento de coleta de informações e outras provas, 

                                                                                                                                                                                              
nem toda coisa escolhemos visando à outra (porque se fosse assim, o processo se repetiria até o infinito, e inútil e 
vazio seria o nosso desejar), evidentemente tal fim deve ser o bem, ou melhor, o sumo bem.” Ética a Nicômaco. 
São Paulo: Ed. Martins Fontes, 2012, 1094a, 18-23.  
134 “Nada obsta que a autoridade administrativa, a autoridade policial e o Ministério Público, respectivamente no 
procedimento administrativo tout court, no inquérito policial e no inquérito civil, permitam ao ‘acusado’ acesso 
aos autos e a todos os passos da investigação.  
Há situações em que o indiciado ou acusado, no procedimento administrativo ou nos inquéritos policial ou civil, 
age de modo a pertubar o descobrimento da verdade, praticando atos ou se omitindo propositadamente, no 
intuito de dificultar a apuração da verdade. Quando se der essa prática por má-fé, justifica-se a utilização do 
inquérito com os mecanismos inquisitórios que lhe são peculiares, havendo mitigação do princípio constitucional 
do contraditório. (...) 
Nada obstante, o acusado tem o direito constitucional de saber que existe contra ele inquérito instaurado e de 
atuar nesse procedimento exercendo o contraditório e a ampla defesa.” NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do 
processo na Constituição Federal (Processo civil, penal e administrativo). São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 
2010, pp. 222/223. 
135 AKAOUI, Fernando Reverendo Vidal. Compromisso de ajustamento de conduta ambiental. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2010, p. 55. 
 



76 

 

 

 

Ricardo de Barros Leonel destaca a sua independência e utilidade para solucionar conflitos de 

ordem material, já que, independente da tutela do Poder Judiciário, há demandas 

equacionadas no âmbito do próprio inquérito civil.  Conforme palavras textuais do autor 

mencionado: 
 

“Juntamente com a ação coletiva, o inquérito civil é um dos meios que se 
põe a serviço da proteção dos interesses supraindividuais. E o faz por vezes 
de forma autônoma, como instrumento independente, permitindo não só o 
prévio esclarecimento de fatos para a formulação da demanda, mas também, 
em inúmeros casos, o equacionamento da crise verificada no direito material 
sem a movimentação da máquina judiciária.”136 

Não obstante a ação civil pública conte com vários legitimados para sua propositura, 

a instauração do inquérito civil, com o objetivo de apurar fatos relacionados a interesses 

transindividuais, é de titularidade exclusiva do Ministério Público, consoante teor do art. 8º, § 

1º, a lei nº 7347/85137. Este posicionamento é corroborado por Paulo Affonso Leme Machado, 

quando ressalta que: 

 

“O inquérito civil constitui procedimento administrativo exclusivo do 
Ministério Público Federal ou do Ministério Público Estadual. Os outros 
legitimados a proporem ações civis públicas, inclusive as organizações não-
governamentais, podem coletar provas de outra forma, mas não através de 
inquérito civil.”138 

 

Nesse passo, o inquérito civil tem alcance destacado na tutela coletiva, por permitir a 

realização de perícias, requisição de documentos de outros órgãos públicos e particulares, 

depoimento pessoal, oitiva de testemunhas, designação de audiência pública, manifestação da 

sociedade civil, sempre com a finalidade de arregimentar o máximo possível de dados para 

demonstrar a ocorrência (ou não) dos fatos narrados na portaria de instauração do inquérito 

civil. 

 

 

 

                                                             
136 Manual do processo coletivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, pp. 336/337. 
137 O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil, ou requisitar, de qualquer 
organismo público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não 
poderá ser inferior a 10 (dez)  dias. 
138 Ob. cit., p. 371. 
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3 EFETIVIDADE EXTRAJUDICIAL DA TUTELA AMBIENTAL 

 

3.1 NOÇÕES GERAIS 

 

A preocupação com a gestão do tempo e da percepção de distância, características da 

sociedade globalizada e de intenso consumo de massa, multiplicam as lesões a direitos que 

transcendem a esfera do indivíduo, atingindo classes ou grupos.  Em síntese, trata-se de 

sociedade de risco, de onde emerge o desafio de compatibilizar efeitos do desenvolvimento 

econômico e técnico científico com a proteção de direitos fundamentais, inclusive o de vida 

digna e saudável, no presente e futuro. 

Se, por efeito do uso inadequado das tecnologias, no cenário do cotidiano, 

multiplicam-se as lesões e consequentes demandas, no espaço jurídico, há pressão no sentido 

de encontrar instrumentos mais adequados na solução de conflitos.  

Sob a premissa de que o Ministério Público é instituição consolidada e reconhecida 

como símbolo de uma sociedade democrática, que busca efetividade na tutela de direitos, 

confere-se relevo a dois instrumentos específicos: o Termo de Ajustamento de Conduta, 

também denominado Compromisso de Ajustamento de Conduta e a Recomendação. 

De pronto, vale sublinhar que o ordenamento jurídico brasileiro, por meio de seus 

princípios e regras, confere relevância ao acesso à Justiça, o que não se restringe ao âmbito do 

Poder Judiciário, eis que alcança um cenário mais amplo de tutela efetiva de direitos.  Nesse 

contexto, confere-se relevo à Recomendação e ao Termo de Ajustamento de Conduta como 

importantes instrumentos de atuação e realização do Ministério Público, comprometido com a 

efetividade de direitos. 

  

3.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DAS AÇÕES COLETIVAS NO BRASIL  

 

Há algum tempo, as ações coletivas conquistaram evidência no mundo jurídico 

pátrio, o que se comprova, por exemplo, com a publicação de diversas obras sobre o assunto, 

além da edição de normas pertinentes à matéria. 

Nesse movimento sócio-jurídico, merece relevo, em paralelo à elaboração de 

Anteprojetos de Código Brasileiro de Processos Coletivos, a participação de pensadores do 
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direito brasileiro na elaboração do Código Modelo de Processos Coletivos para Ibero-

América, de autoria do Instituto Ibero-americano de Direito Processual. 

Sem dúvidas, os anteprojetos representam avanços para a sistematização do 

processo coletivo, com a positivação de princípios de tutela jurisdicional coletiva, 

estabelecimento da relação entre demandas coletivas e ações individuais, representatividade 

adequada, prioridade processual, além de definir novos contornos para a competência e coisa 

julgada, temas ainda não pacificados pela doutrina, considerando a inovação de alguns pontos. 

Além do mais, o Conselho Nacional de Justiça-CNJ, em sessão plenária realizada 

em 21/06/2011, aprovou Resolução, para a criação, no Poder Judiciário, do Cadastro Nacional 

de Informações de Ações Coletivas.  Segundo o ato normativo do referido Conselho, até o 

final do ano de 2011, deveria ser implantado um banco de dados com as peças processuais de 

ação coletiva, no intuito de promover acesso ao público pela rede mundial de computadores. 

Para tanto, em parceria com o CNJ, definiu-se que o Conselho Nacional do 

Ministério Público – CNMP encarregar-se-á de organizar e coletar informações acerca dos 

termos de ajustamento de conduta e inquéritos civis existentes no âmbito das diversas 

unidades do Ministério Público brasileiro, instituindo, assim, o SIPROC – Sistema Integrado 

de Informações de Inquéritos Civis, Processos Coletivos, Termos de Ajustamento de Conduta 

e Delação Premiada. 

Sem dúvida, esses bancos de dados conferirão ao cidadão importantes ferramentas 

de informação sobre a tutela coletiva brasileira, as ações judiciais em curso, os acordos 

celebrados pelo Ministério Público e as investigações em realização. 

 Enquanto não aperfeiçoado o direito processual coletivo, com a inclusão de novas 

normas e sua sistematização em um diploma legal, verifica-se que, no Brasil, a legislação já 

confere diversos instrumentos para a formalização de demandas coletivas, considerados ainda 

insuficientes pela doutrina.139   

                                                             
139 Como ressalta Aluísio Gonçalves de Castro Mendes “A existência de várias ações coletivas, ao lado de 
milhares de feitos individuais, versando sobre a mesma questão de fundo, coloca em descrédito a perspectiva de 
um processo verdadeiramente coletivo, concebido para concentrar em um único feito as decisões, a colheita de 
provas, os recursos e, eventualmente, a própria execução. Os dois anteprojetos de Código de Processos Coletivos 
(USP-IBDP e UERJ-UNESA) representam uma fundamental contribuição para o processo de sistematização e 
aprimoramento legislativo das ações coletivas”. Ações coletivas no direito comparado e nacional. São Paulo: Ed. 
Revista dos Tribunais, 2010, p. 302. 
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Ao tratar da legislação vigente do processo coletivo, Ricardo de Barros Leonel140 

pontuou que, depois de instituídos os pilares desse processo, pela lei da ação civil pública e o 

Código de Defesa do Consumidor, houve o início do debate 
 
 
de uma nova disciplina global da matéria, que pudesse, ao mesmo tempo: a) 
contemplar, num único diploma, toda a disciplina legal do “Processo 
Coletivo”; b) sedimentar a autonomia desse processo destinado à solução de 
problemas de massa; c) consolidar os avanços doutrinadores e 
jurisprudenciais; d) eliminar conflitos legislativos que a pulverização 
legislativa invariavelmente acaba por ocasionar; e) servir como paradigma 
para outros países que ainda não tenham consolidado uma sistemática 
abrangente para o Processo Coletivo. 

  

Por seu turno, na exposição de motivos do Anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos, Ada Pellegrini Grinover sustentou que  

 
a aplicação prática das normas brasileiras sobre processos coletivos (ação 
civil pública, ação popular, mandado de segurança coletivo) tem apontado 
para dificuldades práticas decorrentes da atual legislação: assim, por 
exemplo, dúvidas surgem quanto à natureza da competência territorial 
(absoluta ou relativa), sobre a litispendência (quando é diverso o legitimado 
ativo), a conexão (que, rigidamente interpretada, leva à proliferação de ações 
coletivas e à multiplicação de decisões contraditórias), à possibilidade de se 
repetir a demanda em face de prova superveniente e a de se intentar ação em 
que o grupo, categoria ou classe figure no pólo passivo da demanda. 

 

 

Convém observar que a espécie de demanda judicial serviu como parâmetro para 

a formatação do Código de Processo Civil nacional, no sentido de que a pretensão à tutela de 

conhecimento, execução e cautelar foi determinante para a organização desse Código, 

recebendo cada tutela um procedimento próprio. 

No entanto, este modelo, pautado pelas regras de legitimidade previstas no art. 6º, 

do CPC, parece não se coadunar com a filosofia das ações de cunho coletivo, cujos efeitos 

podem incluir pessoas indeterminadas que não tenham participado do processo, nem exercido 

diretamente o direito de ação. 

Embora os beneficiários da ação coletiva não integrem a lide em nome próprio, é 

possível inferir, que as normas vigentes, a exemplo da extensão dos efeitos da coisa julgada 

                                                             
140 Manual do processo coletivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 351.  
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segundo o resultado do julgamento - sentença de improcedência, por falta de provas -, 

permitem nova propositura da ação, conforme art. 103, do CDC -, que, na demanda coletiva, 

garantida aos interessados a segurança jurídica e a aceitação racional do julgado.  

A propósito, Habermas141 destaca que a noção de segurança jurídica traz consigo a 

participação democrática do litigante no processo142 e a possibilidade de o mesmo produzir 

argumentos, na medida em que 
 
Os direitos processuais garantem a cada sujeito de direito a pretensão a um 
processo eqüitativo, ou seja, uma clarificação discursiva das respectivas 
questões de direito e de fato; deste modo, os atingidos podem ter a segurança 
de que, no processo, serão decisivos para a sentença judicial argumentos 
relevantes e não arbitrários. Se considerarmos o direito vigente como um 
sistema de normas idealmente coerentes, então essa segurança, dependente 
do procedimento, pode preencher a expectativa de uma comunidade jurídica 
interessada em sua integridade e orientada por princípios, de tal modo que a 
cada um se garantem os direitos que lhe são próprios. 

 

É digno de nota, na esteira das lições de Ada Pellegrini Grinover143, que o 

princípio participativo se concretiza pela participação no processo, ou pelo processo; ou seja,  
 
no primeiro o contraditório é exercido diretamente, pelo sujeito da relação 
processual, no segundo – o processo coletivo – o contraditório cumpre-se 
pela atuação do portador, em juízo, dos interesses ou direitos difusos e 
coletivos (transindividuais) ou individuais homogêneos. Há, assim, no 
processo coletivo, em comparação com o individual, uma participação maior 
pelo processo, e uma participação menor no processo: menor, por não ser 
exercida individualmente, mas a única possível num processo coletivo, onde 
o contraditório se exerce pelo chamado “representante adequado”. 

 
No entanto, é comum ocorrer dificuldade probatória, inclusive por parte do 

Ministério Público.  Por consequência, na tentativa de superar esse desafio, foram previstas 

novas regras de produção de provas nos Anteprojetos do Código Brasileiro de Processo 

Coletivo, com a inclusão do ônus da prova, segundo a capacidade técnica e a expressa a 

possibilidade de o juiz, de ofício, determinar a realização de provas. 

                                                             
141 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia. Entre facticidade e validade, tomo I. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 2003, p. 273/274.   
142 Art. 2º Princípios da tutela jurisdicional coletiva – São princípios da tutela jurisdicional coletiva: 
[...] 
c) participação pelo processo e no processo (Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos) 
143 Direito processual coletivo. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro 
Mendes; WATANABE, Kazuo (Coord.). Direito processual coletivo e o anteprojeto de Código Brasileiro de 
Processos Coletivos. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2007, p. 13. 
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Ao tratar da ação coletiva, Aluísio Mendes144 explica que “a legitimação 

extraordinária nas ações coletivas não está, em geral, subordinada à presença do legitimado 

ordinário, razão pela qual deve ser classificada como autônoma”.  Nessa linha de 

entendimento, a aludida ação é definida como  
 
o direito apto a ser legítima e autonomamente exercido por pessoas naturais, 
jurídicas ou formais, conforme previsão legal, de modo extraordinário, a fim 
de exigir a prestação jurisdicional, com o objetivo de tutelar interesses 
coletivos, assim entendidos os difusos, os coletivos em sentido estrito e os 
indivíduos homogêneos.145 

 

Dessa maneira, a noção de tutela coletiva permite inferir que, nessa espécie de 

ação, o ente legitimado procura, em nome da pluralidade de agentes e pautado nos princípios 

da igualdade, economia processual e segurança jurídica, obter provimento jurisdicional hábil a 

pacificar o conflito metaindividual. 

Quando se observa o tratamento conferido aos direitos coletivos no Brasil, é 

cediço que, apesar da introdução da ação popular e da roupagem a ela conferida pela Lei 

4717/1965, a positivação de mecanismos processuais para a tutela de direitos não 

exclusivamente individuais, ganhou relevo a partir das últimas décadas do século passado, em 

especial, com a edição da lei da ação civil pública (7.347/1985) e do Código de Defesa do 

Consumidor (Lei 8078/1990). 

Não se pode olvidar que a Constituição Republicana, ao tratar do mandado de 

segurança coletivo e da ação civil pública, conferiu substrato importante ao processo coletivo, 

pois atribuiu maior legitimidade à postulação judicial de interesses de ordem metaindividual.  

Contudo, a evolução tecnológica e a complexidade crescente dos problemas 

sociais e a evidente dificuldade de resolver os conflitos pelo Judiciário parece conduzir à 

inevitável urgência no aperfeiçoamento do sistema do processo coletivo, com vistas a se obter 

um processo socialmente efetivo, compreendido, segundo as palavras de José Carlos Barbosa 

Moreira146, como aquele “apto a abrir passagem mais desimpedida a interesses socialmente 

relevantes, quando necessitarem transitar pela via judicial”. 

                                                             
144 MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro. Ações coletivas e meios de resolução coletiva de conflitos no direito 
comparado e nacional. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2012, p. 28. 
145 Idem, ibidem, p. 30. 
146 Temas de direito processual (oitava série). São Paulo: Saraiva  2004, p. 06. 
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Pelo que se depreende, as mudanças pontuais no direito material e processual 

brasileiro ainda são insuficientes para garantir, no que tange ao processo coletivo, a eficiência 

almejada, até porque as técnicas147 do atual Código de Processo Civil são voltadas para 

conflitos individuais e deixam de atender as particularidades de uma demanda coletiva.  Nesse 

sentido, vale refletir sobre as considerações de Carlos Alberto de Salles148, quando ressalta 

que  
 

com o advento das funções jurisdicionais para adjudicação de bens coletivos, 
deixando de tratar somente de interesses individuais, as funções judiciais 
ganharam um caráter amplamente distributivo, passando a intervir em 
mecanismos fundamentais da alocação social de ônus e benefícios entre os 
sujeitos. 

 

Nesse passo, os dilemas da era pós-moderna, com a presença de novas dimensões 

de direitos humanos e a necessidade de se garantir a democracia, o direito ao pluralismo e à 

informação, bem como a integridade do patrimônio genético e os direitos decorrentes da 

tecnologia, reforçam a ideia de que os direitos de segunda e terceira dimensão, baseados, 

respectivamente, numa ideologia de igualdade e solidariedade, exigem constante 

remodelação, guardando coerência com suão dinamismo e alcance das demandas existentes. 

Dessa maneira, ante os novos interesses dos cidadãos e devido ao fato de que “o 

direito está a serviço da sociedade, e dessa relação instrumental decorre a obrigação de se 

adaptar ao novo contexto social” 149, as ações coletivas, ao lado de medidas extrajudiciais, 

estão postas para, no plano metaindividual, conferir maior eficácia ao direito, objeto de 

resistência. 

 

3.3 A RECOMENDAÇÃO 
 

A Recomendação, por força do art. 27, parágrafo único, IV, da Lei 8625/1993 e do 

art. 6º, XX, da LC 75/1993, é medida de uso exclusivo do Ministério Público, instrumento 

                                                             
147 Ao tratar da técnica processual, Luiz Guilherme Marinoni sustenta que “O direito de ação tem como 
corolário o direito às técnicas processuais adequadas à tutela das várias necessidades do direito material.” in 
Teoria geral do processo. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2010, p. 274. 
148 Entre a eficiência e a equidade: bases conceituais para um direito processual coletivo. In: O novo processo 
civil coletivo. FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de; RODRIGUES, Marcelo Abelha (Coord.). Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2009. 
149 DINAMARCO, Pedro da Silva. Ação civil pública. São Paulo: Saraiva 2001, p. 11. 
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largamente usado pela instituição, como forma eficaz, rápida e didática para prevenção de 

litígios relacionados a direitos de ordem coletiva. 

A leitura dos dispositivos acima mencionados permite perceber que a Recomendação 

é tratada de maneira diversa nos referidos diplomas legais. Segundo a Lei do Ministério 

Público Estadual, o campo de incidência é menor, com a possibilidade de expedir 

recomendação somente aos poderes estaduais e municipais, aos órgãos da administração 

direta e indireta nessas esferas, aos concessionários e permissionários estaduais e municipais e 

aos delegatários de funções do Estado ou Município. 

Por sua vez, a Lei Orgânica do Ministério Público da União confere ao MPU a 

legitimidade para adotar recomendações relacionadas aos interesses, direitos e bens cuja 

defesa lhe compete, sem restrição quanto aos destinatários, salvo aquelas próprias da 

repartição das atribuições ministeriais. 

Todavia, a aparente restrição da Lei 8625/1993 parece resolvida pelo seu próprio art. 

80, com a aplicação subsidiária da LC 75/1993 aos casos de omissão daquele diploma legal.  

Vale assinalar que não haveria sentido supor que as funções atribuídas ao Ministério Público 

Estadual pela Constituição Federal, em situações idênticas, fossem mais restritas que as 

previstas ao Ministério Público da União. 

De todo o modo, o Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, por meio da 

Resolução nº 23/2007, ao tratar da Recomendação, não estabelece qualquer distinção entre as 

esferas ministeriais, acampando, assim, o raciocínio de que o Ministério Público Estadual 

pode expedir Recomendação com a mesma extensão prevista aos seus congêneres na LC 

75/1993. Essa inferência encontra respaldo no que se transcreve a seguir: 

 
Art. 15. O Ministério Público, nos autos do inquérito civil ou do 
procedimento preparatório, poderá expedir recomendações devidamente 
fundamentadas, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância 
pública, bem como aos demais interesses, direitos e bens cuja defesa lhe 
caiba promover. 
Parágrafo único.  É vedada a expedição de recomendação como medida  
substitutiva ao compromisso de ajustamento de conduta ou à ação civil 
pública. 
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Além disso, segundo Luís Roberto Gomes150, 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.” 

 
A despeito de faltar à Recomendação o caráter impositivo, tal medida é de grande 

valia para a efetividade das atribuições ministeriais, em especial, no campo do patrimônio 

público, com vistas a evitar ilegalidades.  Em muitos casos, a partir da recomendação, o 

destinatário modifica a sua conduta e assim é evitada uma ação judicial. 

Com efeito, a Recomendação, em inquérito civil público, pode incluir uma 

requisição ministerial para prestação das informações, cujo desatendimento configura prática 

definida como crime pelo art. 10, da Lei 7347/1985. Segundo análise de Luís Gomes151 

 
as recomendações obrigam os agentes públicos a responder 
fundamentadamente ao Ministério Público, apresentando razões políticas ou 
jurídicas que justificam determinada ação ou omissão, cria-se uma relação 
jurídica de vinculação aos motivos determinantes que pode municiá-lo de 
fundamento para acionar o controle jurisdicional caso comprovada a 
improcedência técnica, a falsidade ou a ilegalidade do que for invocado para 
justificar a conduta administrativa. 

 

3.4 O COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 

3.4.1 O Compromisso de Ajustamento de Conduta e o Ordenamento Jurídico 

Brasileiro  
 

O compromisso de ajustamento de conduta é instrumento positivado no ordenamento 

jurídico brasileiro (art. 5º, § 6º, da Lei 7347/1985, introduzido pela Lei nº 8.069/1990), 

havendo a doutrina152 indicado a Lei 7244/1984, referente à criação e funcionamento dos 

                                                             
150 O Ministério Público e o controle da omissão administrativa: o controle da omissão estatal no direito 
ambiental. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 237. 
151 Ob. cit, p. 238. 
 
152 “Indica-se como antecedente do ajuste de conduta o parágrafo único do artigo 55 da lei dos Juizados de 
Pequenas Causas [...]. Tal dispositivo foi o precursor da possibilidade de a atuação extrajudicial do Ministério 
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Juizados de Pequenas Causas, como antecedente histórico dessa figura jurídica, por prever, 

antes de sua revogação, que o acordo escrito, celebrado pelas partes e referendado pelo 

Ministério Público, teria validade de título executivo. 

Contudo, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/90), em seu art. 211, foi 

pioneiro em dispor sobre compromisso de ajustamento de conduta, atribuindo-lhe eficácia de 

título executo extrajudicial.  É oportuno ressaltar que inexiste notícia da presença de instituto 

assemelhado no direito estrangeiro. 

Trata-se de uma ferramenta usada, com afinco, pelos membros do Ministério 

Público, embora permitido o seu manuseio pelos outros legitimados, na perspectiva de 

aperfeiçoamento do acesso à Justiça e maximização dos instrumentos de resolução de 

conflitos coletivos, no seio de uma sociedade globalizada153, em que corriqueiramente se 

percebe o progresso e as novas tecnologias gerando lesões de massa ou a direitos que não 

pertencem exclusivamente a um indivíduo e, portanto, requerem tratamento equilibrado entre 

desenvolvimento científico tecnológico e proteção de direitos. 

Nessa linha de entendimento, o termo de ajustamento de conduta não pode deixar de 

ser compreendido como garantia para a realização de Justiça, por meio da composição de 

direitos coletivos fora do processo, mantendo-se, de todo o modo, o desiderato de produzir 

resultados justos, no interesse dos titulares dos direitos.  Tal caráter é ressaltado por Celso 

Antônio Pacheco Fiorillo, ao afirmar que: 
 
“Trata-se o instituto de meio de efetivação do pleno acesso à justiça, 
porquanto se mostra como instrumento de satisfação da tutela de direitos 
coletivos, à medida que evita o ingresso em juízo, repelindo os reveses que 
isso pode significar à efetivação do direito material.” 154 
 

                                                                                                                                                                                              
Público gerar um título executivo extrajudicial. (RODRIGUES, Geisa de Assis. Ação civil pública e termo de 
ajustamento de conduta: teoria e prática. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 86). 
153 Em relação à globalização, José Eduardo Faria descreve que “Globalização é um conceito aberto e 
multiforme, que envolve problemas e processos relativos à abertura e liberalização comerciais, à integração 
funcional de atividades econômicas internacionalmente dispersas, à competição interestatal por capitais 
voláteis e ao advento de um sistema financeiro internacional sobre o qual os governos têm decrescente 
capacidade de controle. Nesta perspectiva, globalização é um conceito relacionado às idéias de “compressão” 
de tempo e espaço, de comunicação em tempo real e dissolução de fronteiras geográficas, de multilateralismo 
político e de policentrismo decisório.”(FARIA, José Eduardo. Sociologia Jurídica Direito e Conjuntura.. 2.ed. 
GV Law, 2010, p.3) 
154 Ob. cit., p. 376. 
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Nesse passo, é esclarecedora a observação de Kazuo Watanabe155, para quem 

 
a problemática do acesso à justiça não pode ser estudada nos acanhados 
limites de acesso aos órgãos judiciais já existentes. Não se trata apenas de 
possibilitar o acesso à Justiça enquanto instituição estatal, e sim viabilizar o 
acesso à ordem jurídica justa. Uma empreitada assim ambiciosa requer, antes 
de mais nada, uma nova postura mental. Deve-se pensar na ordem jurídica e 
nas respectivas instituições, pela perspectiva do consumidor, ou seja do 
destinatário das normas jurídicas, que é o povo, de sorte que o problema do 
acesso à Justiça traz à tona não apenas um programa de reforma como 
também um método de pensamento. 

 

A leitura da disposição legal do termo de ajustamento de conduta156 indica que o 

Ministério Público e as pessoas jurídicas de direito público (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público), ao terem a notícia de que 

uma pessoa provocou ou está na iminência de provocar danos a interesses transindividuais, 

poderão convencer o infrator a celebrar um ajuste de conduta e o termo assinado contará com 

a eficácia de título executivo extrajudicial. 

Assim como o inquérito civil e o procedimento administrativo não são requisitos 

para o ajuizamento de ação coletiva, tais instrumentos também são dispensáveis para a 

celebração de ajustamento de conduta, podendo o Ministério Público, ao se convencer da 

ocorrência de dano coletivo, realizar acordo com o infrator, para restabelecer a legalidade e 

reparação do direito violado.  

Ricardo Leonel157 corrobora essa interpretação, ao sustentar que 

 
Não obstante seja frequente o compromisso elaborado pelo Ministério 
Público no inquérito civil, entendemos, com o devido respeito a pensamento 
diverso, que nada impediria sua realização sem a instauração do 
procedimento investigatório, se com a remessa de representação ou peças de 
informação já dispõe o Parquet dos dados necessários. Se o inquérito é 

                                                             
155 Acesso à justiça e sociedade moderna. In Participação e processo. GRINOVER, Ada Pellegrini; 
DINAMARCO, Cândido Rangel; WATANABE, Kazuo (Coord.). São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988, p. 
128.  
156 O CNMP, por meio da Resolução nº 23/2007, em seu art. 14, tratou do compromisso de ajustamento de 
conduta, ao dispor que: “O Ministério Público poderá firmar compromisso de ajustamento de conduta, nos casos 
previstos em lei, com o responsável pela ameaça ou lesão aos interesses ou direitos mencionados no artigo 1º 
desta Resolução, visando à reparação do dano, à adequação da conduta às exigências legais ou normativas e, 
ainda, à compensação e/ou à indenização pelos danos que não possam ser recuperados.” Disponível em: 
www.cnmp.gov.br . Acesso em 26/09/2011 
157 Ob. cit, 352. 



87 

 

 

 

dispensável para a propositura da ação, com maior razão não se mostra 
imprescindível par a elaboração do compromisso de ajustamento. 
 

Porém, em sede doutrinária, a natureza jurídica deste instrumento é controversa.  Ao 

tratar do tema, José dos Santos Carvalho Filho158 considera o compromisso como “um ato 

jurídico unilateral quanto à manifestação volitiva, e bilateral somente quanto à formalização”. 

Por sua vez, Hugo Nigro Mazzilli159 sustenta que ele seria um ato administrativo negocial, já 

que haveria compromisso somente do causador do dano, sem obrigações para o legitimado.  

Em posição distinta, Marcelo Abelha Rodrigues e Rodrigo Klippel160 defendem a 

natureza transacional161 do ajustamento de conduta, pois 

 
Trata-se, grosso modo, de uma especial forma de transação que pode ser 
conduzida pelos órgãos públicos legitimados à propositura da ação civil 
pública e que visa a exterminar uma lide referente a direitos metaindividuais 
(difusos, coletivos e individuais homogêneos), readequando-se a conduta 
infratora a tais direitos à legalidade. 
 

Tais entendimentos são afastados pela pesquisa de Geisa Rodrigues162, ao esclarecer 

que “no caso do ajustamento de conduta não pode o obrigado impor ao órgão público a sua 

celebração, nem o contrário. Não se pode, portanto, qualificar esse instituto de negócio 

unilateral”, concluindo, assim, que ele é um negócio jurídico bilateral.  

Posição diversa é apresentada por Ricardo de Barros Leonel, quando realça que “o 

compromisso de ajustamento de conduta, como forma de conciliação, amolda-se melhor à 

espécie denominada ‘submissão’, [...], pela impossibilidade de renúncia total ou parcial dos 

legitimados quanto ao direito material.”163 

Como o ajustamento de conduta objetiva a negociação de condições para o 

cumprimento da lei, com o estabelecimento de prazos, obrigações, medidas coercitivas e 

instrumentos para a efetivação do direito afrontado, parece que a interpretação mais adequada 

                                                             
158 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Ação civil pública (comentários por artigo). Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2007, p. 216. 
159 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio 
cultural, patrimônio público e outros interesses. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 359.  
160 A homologação judicial do TAC e a formação da coisa julgada coletiva em matéria ambiental. In: 
FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de; RODRIGUES, Marcelo Abelha. O novo processo civil coletivo. Rio 
de Janeiro, Lumen Juris, 2009, p. 215. 
161 Art. 840, Código Civil. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 
mútuas. 
162 RODRIGUES. Ob. cit., p. 132. 
163 Ob. cit, pp. 349-350. 
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é a de que o referido termo indica negócio jurídico bilateral.  A esse respeito, ressalta-se que, 

muito embora seja defeso ao legitimado renunciar ao direito coletivo, há o diálogo para se 

tentar obter um consenso sobre a operacionalização do direito em debate, configurando-se, 

neste particular, um dos elementos da negociação bilateral164.  

No entanto, pelo Anteprojeto do Código Brasileiro de Processos Coletivos, é 

expressamente conferida a natureza de transação ao compromisso de ajustamento de conduta, 

muito embora a doutrina já tenha se manifestado que não estariam configurados os requisitos 

da transação, apesar da disposição legal,  Reflita-se sobre a análise transcrita a seguir: 

 

diversamente do que vem previsto no ACBPC, o compromisso de 
ajustamento de conduta não pode ser considerado uma verdadeira e própria 
transação, porque a transação importa poder de disponibilidade, e os órgãos 
públicos legitimados à ação civil pública ou coletiva, posto tenham 
disponibilidade do conteúdo processual da lide (como de resto é comum aos 
legitimados de ofício, como substitutos processuais que são), não detêm 
disponibilidade sobre o próprio direito material controvertido. [...]. Assim, o 
compromisso de ajustamento de conduta é antes um ato administrativo 
negocial (negócio jurídico de direito público), que consubstancia uma 
declaração de vontade do Poder Público coincidente com a do particular (o 
causador do dano, que concorda em adequar sua conduta às exigências da 
lei)165.  
 

De outra sorte, apesar de opiniões em sentido contrário166, deve ser considerado 

como termo de ajustamento de conduta somente aquele pactuado fora do Poder Judiciário, ou 

seja, em um inquérito civil ou procedimento administrativo. 

Decorre do exposto que, uma vez judicializada a demanda, completada a relação 

processual e celebrado um acordo entre o legitimado e o réu, os elementos do compromisso 
                                                             
164 Fábio Ulhoa Coelho, ao tratar da diferença entre o negócio jurídico e o ato jurídico, indica que tais institutos 
se distinguem pela intencionalidade do indivíduo, pois “O negócio jurídico é o ato jurídico em que o sujeito quer 
produzir a conseqüência prevista na norma. Em outros termos, o ato jurídico é sempre voluntário, isto é, algo que 
o sujeito faz por sua vontade (...) se o efeito predisposto na norma jurídica é querido pelo sujeito, denomina-se 
negócio jurídico o ato. Nesse caso, o resultado jurídico previsto na norma só se operou porque o sujeito de 
direito o quis, enquanto nos atos não negociais os efeitos são simples conseqüências que a norma jurídica liga a 
determinados fatos, independentemente da intenção dos sujeitos envolvidos.” Curso de direito civil, parte geral, 
v. 1, São Paulo: Saraiva, 2009, p. 284. 
165 MAZZILLI, Hugo Nigro. Compromisso de ajustamento de conduta – análise à luz do Anteprojeto do Código 
Brasileiro de Processos Coletivos. In: WATANABE, Kazuo. Acesso à Justiça e Sociedade Moderna. In 
GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; WATANABE, Kazuo (coords.). Participação e 
Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988, p. 238.  
166 “Levando-se em conta a presença ou não de órgão judicial, duas são as modalidades pelas quais se 
consubstancia o compromisso extrajudicial. [...] A outra é o compromisso judicial, assim considerado apenas 
porque firmado pelo réu perante o juiz e no curso de ação civil pública”. CARVALHO FILHO, 2007, p. 219-
220. 
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de conduta não estarão mais presentes em sua inteireza, configurando-se este pacto, desta 

forma, como compromisso judicial167, com eficácia de título executivo judicial (art. 475-N, 

III, CPC) e, portanto, sujeito a cumprimento de sentença, caso a obrigação seja inadimplida. 

Dessa maneira, o compromisso de ajustamento de conduta, por ser constituído no 

âmbito administrativo; portanto, sem a interferência jurisdicional, constitui uma via 

alternativa pura à jurisdição, sendo considerado híbrido o meio alternativo em que há a 

presença do Estado-Juiz na composição do conflito168. 

Não se pode olvidar que o termo de ajustamento de conduta é usado exclusivamente 

pelas pessoas jurídicas de direito público e pelo Ministério Público; logo, não seria razoável 

diferenciar o acordo celebrado em juízo por esses entes e a conciliação levada a efeito pelos 

demais legitimados (Defensoria Pública, empresa pública, sociedade de economia mista e 

associações), pois, em todos os casos, é vedada aos autores a renúncia ao direito material, 

recaindo a composição sobre a forma de implementar o direito coletivo reclamado em juízo.  

Todavia, caso o legitimado e o obrigado, apesar da ação coletiva em curso, 

tenham pactuado obrigações sobre a matéria litigiosa em instrumento extraprocessual, haverá 

um termo de ajustamento de conduta, o qual, uma vez integrado ao processo judicial, 

implicará a extinção do feito, sem resolução do mérito ante a falta de interesse processual, 

salvo na hipótese de o termo não abranger todas as questões169 da demanda judicial, situação 

que implicará a continuidade do processo, apenas quanto às matérias não abrangidas pelo 

compromisso e ainda controversas. 

                                                             
167 No julgamento do REsp 299400/RJ, a 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, em voto-vista da Min. Eliana 
Calmon, por maioria, entendeu que, de maneira excepcional, é permitida a transação de direitos difusos, no curso 
de ação civil pública, conforme ementa do julgado abaixo:  
“PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL – AJUSTAMENTO DE CONDUTA – 
TRANSAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – POSSIBILIDADE. 
1. A regra geral é de não serem passíveis de transação os direitos difusos. 
2. Quando se tratar de direitos difusos que importem obrigação de fazer ou não fazer deve-se dar tratamento 
distinto, possibilitando dar à controvérsia a melhor solução na composição do dano, quando impossível o 
retorno ao status quo ante. 
3. A admissibilidade de transação de direitos difusos é exceção à regra. 
4. Recurso especial improvido.” 
168 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Direito processual civil contemporâneo, volume 1: teoria geral do 
processo. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 876. 
169 “Ponto é fundamento. Cada afirmação contida na petição inicial é um ponto. Quando um ponto das alegações 
de uma parte é contrariado pelo adversário, esse ponto deixa de ser pacífico, tornando-se controvertido e assim 
erigindo-se em questão – donde se vê que a questão é sempre gerada pela controvérsia lançada por uma das 
partes ao negar o que a outra afirmara. Daí a clássica definição de questão como ponto controvertido de fato ou 
de direito.” DINAMARCO, Cândido Rangel. A reforma da reforma. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 95. 
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Ainda sobre a participação do Ministério Público no termo de ajustamento de 

conduta versado sobre direitos metaindividuais e, tendo em mente a natureza de negócio 

jurídico desse instrumento, observa-se que, na hipótese de o mesmo ser tomado por ente 

público diverso (observada a representatividade adequada; ou seja, a pertinência temática 

entre as funções do órgão e o objeto do ajuste, aplicando-se ao Ministério Público as normas 

sobre legitimidade para ajuizamento da ação coletiva), a manifestação do Parquet é 

dispensável, por já restar expressa em título executivo extrajudicial a intenção de as partes 

celebrarem acordo.  

Entretanto, a submissão à homologação judicial do termo firmado nestas 

condições atrai a intervenção do Ministério Público, por força dos arts. 82, III CPC, art. 92, 

CDC e art. 5º, § 1º, da Lei 7347/1985 e a ausência dessa manifestação implicaria invalidade 

(arts. 84 e 246, CPC), pois o compromisso de conduta “quando realizado por qualquer dos 

co-legitimados que não o Ministério Público, deve ser por este ratificado, sob pena de 

nulidade”170. 

Por outro lado, embora haja posições no sentido de que a existência de termo de 

ajustamento de conduta torna prejudicado o ajuizamento de ação civil pública, tal raciocínio é 

condizente com as ações de conhecimento, pois, nas hipóteses de execução do termo de 

ajuste, a ação civil pública de cunho executivo constitui a via apropriada para a exigência do 

direito declarado no título executivo. 

Afora isso, pela sistemática atual da legislação brasileira, a homologação judicial 

de termo de ajustamento de conduta, considerando os princípios inerentes ao direito de ação, 

não prejudica o processamento de demandas individuais sobre o direito pactuado no 

ajustamento, considerando a indeclinabilidade da jurisdição, ao mesmo tempo em que não 

prejudica a persecução penal, caso o mesmo fato tenha repercussão nessa esfera, tendo em 

vista a obrigatoriedade da ação penal, a competência do juízo, a independências das esferas de 

responsabilidade e a natureza da sanção penal.  Em sentido contrário, há a posição de Édis 

Milaré171, para quem  

 
 

                                                             
170 CARVALHO NETO, Inácio de. Manual de processo coletivo. Curitiba: Juruá, 2008, p. 125. 
171 O compromisso de ajustamento de conduta e responsabilidade penal ambiental. In: FIGUEIREDO & 
RODRIGUES, 2009, p. 105.   
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“a formalização do Termo de Ajustamento de Conduta poderia, em certos 
casos, conduzir ao julgamento de improcedência da ação penal, quando a 
conduta investigada se caracterizasse como socialmente adequada e, assim, 
configurasse uma causa supralegal de exclusão da ilicitude” 

 
3.4.2 Princípios Afetos À Efetividade De Direitos 

 

Pelo compromisso de ajustamento de conduta, o ente legitimado objetiva, de maneira 

mais informal, econômica e célere, prevenir ou reparar lesão a direitos transindividuais, a 

partir de mecanismo negociado de cumprimento da norma. 

Nesse passo, para a compreensão da função teleológica172 do instituto, é essencial a 

apresentação dos princípios do compromisso, entendidos como critérios para a hermenêutica-

filosófica173 e não como mandados de otimização174 descritos pela teoria procedimental. 

Considerando o interesse de tomar como foco de  a efetividade do procedimento de 

tutela extrajudicial do meio ambiental, em continuidade, abordam-se os princípios da 

impessoalidade, publicidade, tutela preventiva, eficiência e do acesso à Justiça (compreendida 

como valor social). 

 

3.4.2.1 Impessoalidade 

 

O princípio da impessoalidade está previsto no art. 37 da Constituição Republicana e, 

segundo Celso Antônio Bandeira de Mello175, significa que a administração pública deve 

                                                             
172 “Para os direitos fundamentais não bastam apenas princípios ou somente regras. (...) As regras devem ser 
pensadas à luz dos princípios, pois devem concretizá-los. Os princípios constituem fundamentos das regras, 
expressando os valores que devem servir como seus elos de ligação e bases para sua compreensão e 
interpretação.” MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2010, p. 262. 
173 De acordo com Lenio Streck, a hermenêutica “parte da tese de que os princípios introduzem o mundo prático 
no direito, ‘fechando’ a interpretação, ou seja, diminuindo, ao invés de aumentar, o espaço da 
discricionariedade do intérprete. Claro que, para tanto, a hermenêutica salta na frente para dizer que, primeiro, 
são incindíveis os atos de interpretação e aplicação (com o que se supera o método) e, segundo, não há diferença 
estrutural entre hard cases e easy cases.” Verdade e Consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 
São Paulo: Saraiva, 2011, p. 235.  
174 Segundo Robert Alexy, “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.” Teoria dos direitos fundamentais (trad. Virgílio 
Afonso da Silva). São Paulo: Malheiros, 2011, p. 90. 
175 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 110. 
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tratar a todos os particulares, sem discriminação, favoritismo ou perseguições, o que traduz o 

comando do princípio da igualdade. 

Vinculado a esse princípio está o da imparcialidade, pelo qual a administração 

pública deve ser imparcial em suas ações, dando tratamento igualitário ao administrado e 

examinando sua pretensão na relação com o poder público176. 

Sob esse enfoque, o Compromisso de Ajustamento de Conduta deve fornecer ao 

administrado tratamento imparcial, reconhecendo seu direito, ou indeferindo justificadamente 

sua pretensão, na hipótese de equívocos no pleito colimado.  

O princípio da impessoalidade confere acentuado relevo ao alcance da melhor 

solução da controvérsia no campo dos interesses difusos.  A esse respeito, Ana Luiza de 

Andrade Nery177 expõe que: 
 
quando da celebração do ajustamento, particular e entidade pública devem 
unir-se para que seja alcançado o fim específico buscado pelas partes, 
consubstanciado no alcance da melhor solução para a defesa dos direitos 
metaindividuais em questão. 
Se a administração não for imparcial ao celebrar o ajuste, vai conferir 
animus de lide para o ajustamento de conduta e a melhor solução para a 
tutela dos direitos difusos não será alcançada, violando o princípio da 
imparcialidade. 
 

3.4.2.2 Publicidade 

 

A publicidade está prevista no art. 37, caput, da Constituição Republicana e pode ser 

compreendida como a necessidade da maior transparência possível na atuação da 

Administração178. 

Este princípio179 é fundamental no Compromisso de Ajustamento de Conduta, para 

permitir que a coletividade tenha ciência da negociação realizada entre o poder público e o 

administrado. 

                                                             
176 Sobre o tema: MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 
33/34 
177 NERY, Ana Luiza de Andrade. Compromisso de Ajustamento de Conduta: Teoria e Análise de Casos 
Práticos. São Paulo:  RT, 2011, p. 86 
178 Celso Bandeira de Mello sustenta que o princípio da publicidade consagra “o dever administrativo de manter 
plena transparência em seus comportamentos. Não pode haver em um Estado Democrático de Direito, no qual o 
poder reside no povo (art. 1º, parágrafo único, da Constituição), ocultamento aos administrados dos assuntos que 
a todos interessam, e muito menos em relação aos sujeitos individualmente afetados por alguma medida.” 
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Ob. cit. 2011, p. 110. 
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Para atender a esse princípio, no dia 21 de junho de 2011, adveio a Resolução 

Conjunta do Conselho Nacional de Justiça com o Conselho Nacional do Ministério Público, 

nº 2, prevendo180, até 31 de dezembro de 2011, um cadastro de ações civis públicas, 

compromissos de ajustamento de conduta e inquéritos civis, que poderão ser acessados pela 

internet a qualquer interessado em saber sobre a tutela coletiva. 

Como exposto, a publicidade e a transparência administrativa são essenciais para o 

aperfeiçoamento da tutela coletiva de direitos, já que o acesso à informação permite o 

conhecimento e o amparo de direitos, muitas das vezes desconhecidos pelos próprios 

administrados, além de representar uma possibilidade de participação popular. 

Ao tratar das vantagens da transparência administrativa, Wallace Martins Júnior 

sustenta que: 
 
“A democratização das instituições e dos comportamentos administrativos é 
o pressuposto da Administração Pública transparente, impondo uma 
transformação da natureza das relações entre esta e os administrados, que 
passa pela aplicação da regra democrática da publicidade para desenraizar a 
tendência do segredo na Administração Pública e pela motivação dos atos 
administrativos para evitar que um muro de incompreensão a separe dos 
administrados.”181 

 

3.4.2.3 Tutela Preventiva 

 

Em um Estado de Direito Ambiental e tendo em mente a proibição de retrocesso em 

matéria ambiental, a prevenção do dano deve ser medida essencial para a proteção de direito 

fundamental da sociedade brasileira. 

O princípio da tutela preventiva aplicado ao compromisso é abstraído da tutela 

inibitória.  Segundo análise de Geisa Rodrigues,  

 
“o compromisso de ajustamento de conduta pode ser um importante veículo 
para se evitar a prática de atos ilícitos, ou a continuidade de sua ocorrência, 

                                                                                                                                                                                              
179 Segundo Alexandre de Moraes, “a administração jamais maneja interesses, poderes ou direitos pessoais seus, 
surge o dever da absoluta transparência. ‘Todo poder emana do povo e em seu nome será exercido.’ (CF, art. 1º, 
§ 1º). É óbvio, então, que o povo, titular do poder, tem direito de conhecer tudo o que concerne à Administração, 
de controlar passo a passo o exercício do poder”. Princípio da publicidade administrativa. Direito de certidão, 
vista e intimação in Revista de Direito Público, v. 82, p. 54.   
180 Resolução disponível em: www.cnj.jus.br 
181 JÚNIOR MARTINS, Wallace Paiva. Transparência administrativa: publicidade, motivação e participação 
popular. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 27. 
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haja ou não um dano configurado como direito transindividual. Assim, tal 
como a tutela inibitória judicial, o ajuste de conduta provê, principalmente, 
para o futuro. Estabelece como deve ser a conduta do obrigado daí por diante 
em relação à observância daquele direito.” 

 

No que diz respeito à proteção do meio ambiente, a prevenção é princípio próprio da 

tutela ambiental.  Consoante as reflexões de Marinoni182,  
 
para que o direito fundamental ao meio ambiente e as normas que lhe 
conferem proteção possam ser efetivamente respeitadas, é necessária uma 
ação que i) ordene um não fazer ao particular para impedir a violação da 
norma de proteção e o direito fundamental ambiental; ii) ordene um fazer ao 
particular quando a norma de proteção lhe exige uma conduta positiva (...) A 
ação adequada, em todos esses casos, é a inibitória, pois voltada, mediante 
um não fazer, a impedir a prática ou a continuação do ilícito, ou dirigida, por 
meio de um fazer, a realizar o desejo preventivo da norma de proteção. (...) 
Em relação às normas que estabelecem um não fazer, é fácil perceber que a 
ação inibitória pode ser usada para impedir a prática (p. ex., a construção de 
obra em local proibido) ou a continuação de um ilícito (p. ex., poluição de 
um rio). (...) Quando a norma, para evitar a violação do meio ambiente, 
exige um fazer do particular, ela possui – como antes demonstrado – 
natureza preventiva, uma vez que esse fazer é imprescindível para evitar a 
degradação ambiental. 
 
 

3.4.2.4 Eficiência 

 

Este princípio também está previsto no art. 37, caput, da Constituição Republicana e 

significa que a administração deve agir com presteza, perfeição e rendimento funcional183. 

Em homenagem a esse princípio, o compromisso de ajustamento de conduta (CAC) 

deverá observar medidas para que a atuação da administração seja feita com o menor 

dispêndio de tempo e de recursos financeiros, evitando-se formalidades, conferindo ênfase à 

satisfação e utilidade dos atos administrativos conforme interesse da coletividade. 

Em tese de livre-docência, Alexandre de Moraes associou o princípio da eficiência à 

ideia de que a existência do Estado se justifica, entre outros motivos, pelo compromisso da 

administração pública com o bem comum184. 

                                                             
182 Ob. cit., pp. 276/277. 
183 MEIRELLES, Hely Lopes. Ob. cit., p. 96/97. 
184 “A ideia de defesa do bem comum como finalidade básica da atuação da Administração Pública decorre da 
própria razão de existência do Estado, norteando a adoção do princípio da eficiência. 
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3.4.2.5 Acesso à Justiça  

 

A busca por Justiça é uma constante ao longo da história da humanidade185, mas o 

conceito de Justiça varia de acordo com o tempo e com a cultura.  No direito processual, o 

ícone dessa reflexão foi o “Movimento Universal de Acesso à Justiça”, retratado por Mauro 

Cappelletti e Bryant Garth na obra “Acesso à Justiça”, a partir de pesquisas desenvolvidas no 

denominado “Projeto Florença”.  

Para esses autores, a expressão acesso à Justiça sintetiza duas finalidades básicas do 

sistema judicial: a acessibilidade de todos de forma igualitária a esse sistema e a capacidade 

de produzir resultados socialmente justos186.  

A primeira onda renovatória do Direito centralizou seus esforços na superação dos 

obstáculos econômicos e financeiros para o efetivo acesso à Justiça. Uma ordem jurídica não 

pode ser considerada justa, se o acesso depende das condições econômicas de seus titulares. 

As barreiras econômicas resultam do custo da Justiça: custas, honorários de advogado, riscos 

de sucumbência, que podem desestimular o cidadão a procurar a tutela jurisdicional para a 

salvaguarda dos seus direitos187. 

Já a segunda onda renovatória identifica como obstáculo ao acesso à Justiça a 

dificuldade organizacional em solucionar conflitos decorrentes dos fenômenos de massa188. 

Nessa perspectiva, os esforços da segunda onda estão concentrados na necessidade de 

implementação da tutela dos interesses e direitos coletivos “lato sensu”.  

Nesse momento, constatou-se que a concepção tradicional do processo civil não 

deixava espaço para a proteção dos direitos transindividuais.  O processo era visto apenas 

                                                                                                                                                                                              
O princípio da eficiência vem reforçar a possibilidade do Ministério Público, com base em sua função 
constitucional de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos 
direitos assegurados nesta Constituição, promover as medidas necessárias, judicial e extrajudicialmente, a sua 
garantia (CF, artigo 129, II)”. Direito constitucional administrativo. São Paulo: Atlas, 2002, p. 109. 
185 Sobre a análise das variantes da busca por justiça ao longo da história da humanidade, remetemos a: 
CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro. Acesso à Justiça: Juizados Especiais Cíveis e Ação Civil Pública. Uma 
Nova Sistematização da Teoria Geral do Processo. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007 e CAPPELLETTI, 
Mauro, GARTH, Bryan. Acesso à justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Sérgio Antônio Fabris, 2002 
186CAPPELLETTI, Mauro, GARTH, Bryan. Acesso à justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Sérgio 
Antônio Fabris, 2002, p. 8. 
187 GRECO, Leonardo. O Acesso ao Direito e à Justiça in Estudos de Direito Processual, Rio de Janeiro: 
Faculdade de Direito de Campos, 2005, pp. 197/224. 
188 CAPPELLETTI, Mauro. Os métodos alternativos de solução de conflitos no quadro do movimento universal 
de acesso à justiça. In: Revista do Processo, vol. 74. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994, p. 84.   
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como assento entre duas partes, que se destinava à solução de controvérsia entre as mesmas 

partes a respeito de interesses individuais. 

Como forma de solucionar a dificuldade organizacional, Cappelletti sustentou a 

criação de ações especificamente voltadas a atender os interesses coletivos, titularizadas por 

legitimados extraordinários e com eficácia para além das partes do processo, abrangendo um 

grupo (efeito erga omnes). 

Por fim, a terceira onda renovatória do Direito parte do pressuposto de que 

determinados tipos de procedimentos tradicionais são inadequados para uma tutela justa e 

busca soluções para a questão da efetividade.  Dessa forma, a terceira onda concentra sua 

atenção no conjunto geral de instituições e mecanismos, pessoas e procedimentos utilizados 

para processar e mesmo prevenir disputas nas sociedades modernas.  Esse enfoque 

proporciona o envolvimento do Estado no acesso à Justiça, não só pela via judicial, mas 

também pela criação de políticas públicas de incentivo aos meios alternativos de solução de 

conflitos, como a conciliação, a arbitragem e a mediação. 

A efetividade preconizada pela terceira onda é informada por valores como 

celeridade, participação no processo e capacidade de produzir tutelas adequadas à satisfação 

do direito material.  

Na atualidade, o enfoque do acesso à Justiça, nas palavras de Kazuo Watanabe, 

busca reunir essas duas finalidades em uma só: “não se trata apenas de possibilitar o acesso à 

Justiça enquanto instituição estatal, e, sim, viabilizar o acesso à ordem jurídica justa” 189. 

Neste sentido, o compromisso de ajustamento de conduta foi criado no intuito de 

procurar meios alternativos eficientes para a proteção dos direitos transindividuais e busca de 

meios econômicos e justos para a tutela desses direitos, tentando propiciar uma tutela tão ou 

mais efetiva do que a que se obteria em juízo190 

Desta forma, o compromisso de ajustamento de conduta serve como via antecipatória 

para a garantia de direitos de cunho coletivo, respeitados eventuais direitos a serem 

reclamados individualmente, bem como mantida a proporcionalidade nas cláusulas do termo 

firmado pelas partes. 

                                                             
189 WATANABE, Kazuo. Acesso à Justiça e Sociedade Moderna. In GRINOVER, Ada Pellegrini; 
DINAMARCO, Cândido Rangel; WATANABE, Kazuo (coords.). Participação e Processo. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1988, p. 128.  
190 RODRIGUES. Ob. cit., p. 105 
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A propósito, a exposição de motivos do projeto do Novo Código de Processo Civil, 

em seu item 2º, indica a tendência à desjudicialização de conflitos, na medida em que é 

assentado que, na nova lei processual, dar-se-á “ênfase à possibilidade de as partes porem fim 

ao conflito pela via da mediação ou da conciliação. Entendeu-se que a satisfação efetiva das 

partes pode dar-se de modo mais intenso se a solução é por eles criada e não imposta pelo 

juiz.” 

Ao tratar do pluralismo participativo, Rodolfo Mancuso191 afirma que a resolução do 

conflito pelas partes conta com mais prestígio pelos interessados e o compromisso de 

ajustamento de conduta é um modelo que tem apresentado melhores resultados para o 

Ministério Público.  

 

 

3.5 A DEFESA DOS INTERESSES METAINDIVIDUAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

Segundo baliza constitucional, o Ministério Público brasileiro é indivisível192, uno193 

e os seus membros, no exercício de suas atribuições, contam com independência funcional, 

para o exercício de suas atribuições na defesa do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis194. 

                                                             
191 “quando a solução é encontrada entre os próprios interessados, de per si ou com a intercessão de um agente 
ou órgão facilitador ou ainda de uma instância decisória não estatal por eles mesmo escolhida, os partícipes se 
tornam os maiores interessados em prestigiar a fórmula negociada ou fixada. (...) 
Não por acaso, o Ministério Público tem, expressivamente, obtido melhores resultados com os compromissos de 
ajustamento de conduta – que podem ser firmados antes ou durante o inquérito civil, e mesmo na pendência da 
lide judicial – do que com a busca obstinada por uma decisão de mérito, imprevisível, sujeita a recursos e que 
costuma demorar muitos anos até o trânsito em julgado e início da fase de cumprimento, a qual por sua vez, 
também comporta resistências.” MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Acesso à justiça: condicionantes legítimas e 
ilegítimas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, pp. 399/400. 
192 “Este princípio é uma decorrência natural do princípio da unidade e nele poderia estar compreendido. 
Significa que a instituição, o organismo, não pode ser dividido. Quando um membro da instituição substitui 
outro, é o próprio Ministério Público que continua a atuar. Um pode ser substituído por outro, sem qualquer 
vinculação de opinião, e sem que tal fato cause a cindibilidade da instituição.” (CARNEIRO, Paulo Cezar. O 
Ministério Público no Processo Civil e Penal: promotor natural, atribuição e conflito. Rio de Janeiro: Forense, 
2003, p. 42). 
193 “a unidade do Ministério Público não significa que qualquer de seus membros poderá praticar qualquer ato 
em nome da Instituição, mas sim, sendo um organismo, os seus membros presentam (não representam) a 
instituição sempre que atuarem, mas a legalidade de seus atos encontram no âmbito da divisão de atribuições e 
demais princípios e garantais impostas pela lei”. CARNEIRO, Paulo Cezar. Ibid., p. 42.    
194 Ao tratar dos direitos disponíveis reclamados pelo Ministério Público, Humberto Dalla Bernadina de Pinho 
afirma que “muitos ainda não compreenderam que o cerne da questão não é a disponibilidade ou não do direito 
individualmente considerado, ou ainda a sua vinculação a determinado ramo da ciência do Direito, mas sim o 
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Na seara dos direitos coletivos, o Parquet, após a notícia de fatos que permitam o 

ajuizamento de ação coletiva, tem a atribuição de apurar o evento e, num juízo de 

conveniência e oportunidade, deliberar sobre a propositura ou não da competente demanda 

judicial, pois “diante do conflito, a atitude correta é encontrar uma forma que favoreça sua 

composição construtiva.” 195. 

Acredita-se que, para a pacificação de conflitos coletivos, o Ministério Público 

deverá tentar as vias que lhe sejam possíveis (diligências, audiência pública, termo de 

ajustamento de conduta, inquérito civil público, procedimento administrativo, requisições) e, 

na impossibilidade de resolução administrativa e com o objetivo de esgotar os caminhos para 

ver contemplado o direito material da coletividade violado ou na iminência de lesão196, 

provocar a tutela jurisdicional apropriada para o caso concreto.  

De todo o modo, com o manuseio das medidas extrajudiciais, há a impressão de que 

a comunicação entre o mundo da vida e o Ministério Público se torna mais legítima, na 

medida em que a razão comunicativa entre os sujeitos agiria com a finalidade de alcançar o 

consenso entre os cidadãos e o órgão legitimado, para a representação dos direitos da 

coletividade, apesar deste já contar com autorização legal/constitucional para representar os 

interesses metaindividuais.  

No caso das ações coletivas, a legitimidade do Ministério Público é de ordem 

extraordinária197 e autônoma, pois os interesses discutidos no feito dizem respeito a pessoas 

estranhas aos pólos do processo, mas que têm seus direitos defendidos pelo legitimado e são 

atingidas pelo resultado da lide, o que não afasta o manuseio da ação pelo próprio lesado, bem 

como o seu pedido de exclusão da demanda coletiva. 

                                                                                                                                                                                              
reflexo social deste, o que indica a necessidade de se garantir a livre atuação de uma instituição que promova 
sua defesa de forma irrestrita, ante a possibilidade de perecimento do mesmo, quer seja pela falta de interesse 
dos outros legitimados, quer seja pela falta de conscientização de alguns setores sociais e políticos de nosso 
país.” (PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. A natureza jurídica do direito individual homogêneo e sua tutela 
pelo Ministério Público como forma de acesso à justiça. Rio de Janeiro: Forense, 2002, pp. 125-126). 
195 CALMON, Petrônio. Fundamentos da mediação e da conciliação. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 25. 
196 Em passagem sobre a tutela preventiva, José dos Santos Carvalho Filho ressalta que “não se faz suficiente que 
o Estado resolva as lides perante ele apresentadas. É necessário ainda que a solução do conflito tenha idoneidade 
bastante para lhe assegurar eficácia. Na verdade, de nada adiantaria a tentativa de composição do litígio se, ao 
momento de ser resolvido, não mais houvesse condição efetiva e prática de garantir o direito daquele que, sendo 
seu titular, recorre aos órgãos jurisdicionais. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Ação civil pública 
comentário por artigo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 105). 
197 Para Flávio Luiz Yarshell, legitimação extraordinária é “aquela que resulta de disposição legal, e não 
exatamente da titularidade imediata da relação de direito material”. Antecipação da prova sem o requisito da 
urgência e direito autônomo à prova. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 369. 
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É interessante notar que a resolução de conflitos fora do Judiciário é debatida e 

utilizada em vários países.  Conforme Owen Fiss, nos Estados Unidos, há o movimento da 

solução alternativa de controvérsias (ADR – Alternative Dispute Resolution), o qual “busca a 

redução da quantidade de processos iniciados, a maioria de suas propostas é dedicada à 

negociação ou mediação anteriores ao processo judicial.” 198 

Essa tendência se justifica, considerando o potencial de melhores possiblidades de 

acesso à justiça por essa via.   

Por seu turno, dentre as modalidades de autocomposição, a negociação é a mais 

próxima às atribuições do Ministério Público para a defesa dos interesses coletivos em 

conflito, vez que compreende um pacto direto entre as partes, sem a intercessão de terceiros e 

realizado fora da esfera judicial.  Segundo lição de Aluísio Gonçalves de Castro Mendes199, a 

negociação é 
 
o entendimento mantido entre os envolvidos em um conflito, diretamente ou 
mediante representantes, leigos ou profissionais, com o objetivo de resolvê-
lo de modo amigável. Permite iniciar um diálogo inexistente, retomar o 
abandonado ou prosseguir em conversações amistosas e frutíferas. Na 
negociação, não há, portanto, a participação de terceiro, com a incumbência 
de facilitar ou decidir a resolução de conflito. O ideal é que a negociação se 
desenvolva sem que haja o início de qualquer procedimento judicial. 

 

Como exposto ao longo do estudo, além da atuação judicial na defesa de interesses 

transindividuais, seja na qualidade de legitimado extraordinário, seja como fiscal da lei, o 

Ministério Público tem destacado papel no uso de instrumentos extraprocessuais para a 

efetivação de direitos de ordem coletiva200. 

                                                             
198 FISS, Owen. Um novo processo civil: estudos norte-americanos sobre jurisdição, Constituição e sociedade. 
(Trad. Carlos Alberto de Salles). São Paulo: RT, 2004, p. 122 
199 MENDES, Aluisio Gonçalves de. Teoria geral do processo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 59 
200 Em análise à proteção dos direitos coletivos pelo Ministério Público, Humberto Dalla Bernadina de Pinho 
afirma que “o intenso comprometimento do Parquet com a defesa dos interesses sociais, tanto por intermédio de 
sua atuação judicial, como também, e em muitos casos principalmente, ante a utilização dos mecanismos 
extrajudiciais, tais como o inquérito civil, o compromisso de ajustamento de conduta e a verdadeira 
aproximação do Promotor de Justiça com a comunidade. 
Nesse sentido, exerce uma função que poderíamos definir como a de um ‘ombudsman’ qualificado, na medida 
em que se põe à disposição da sociedade para ouvir seus problemas e necessidades e coloca em prática os 
instrumentos processuais de que dispõe, presenteando essa mesma sociedade em juízo. 
Entretanto, é preciso que os membros da instituição se conscientizem de seu papel no Século XXI. 
Devem estar atualizados quanto à evolução do direito civil e do direito processual civil, a fim de que possam 
inserir o Parquet dentro desse contexto, mantendo assim a mais pura e digna tradição ministerial.”, ob. cit., 
2012, pp. 344/345. 
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3.6. O COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA COMO 

INSTRUMENTO DE ATUAÇÃO DE UM MINISTÉRIO PÚBLICO RESOLUTIVO 

 

A legislação brasileira confere uma série de instrumentos ao membro do Ministério 

Público, para a defesa de direitos metaindividuais, sendo considerável a preferência pela 

propositura de demandas judiciais. 

Após pesquisa empírica acerca do compromisso de ajustamento de conduta, realizada 

no âmbito do Ministério Público Federal brasileiro, Geisa Rodrigues destaca que “existe uma 

efetiva percepção dos membros da Instituição da importância do compromisso de 

ajustamento de conduta, mas o que falta é criar uma ambiência mais favorável para o 

instituto com maior estímulo à prática do ajuste bem como maior controle”201. 

É certo que, no ambiente processual, as partes contam com um procedimento mais 

aberto, pois, por meio do processo, em regra, há a possibilidade de manejo de recursos e a 

necessária assistência de advogado.  

No entanto, o processo coletivo é regido pelo princípio da economia, pautado pela 

busca do resultado na atuação do direito, com o menor uso possível das atividades 

processuais202.   

Em paralelo, é certo que o direito de ação é garantia constitucional: quando 

provocado, ao compor o conflito, o Judiciário tentará entregar a tutela jurisdicional adequada, 

como forma de realização de direitos, nos termos do ordenamento jurídico vigente, o que não 

afasta os meios alternativos de solução das controvérsias. 

Neste contexto e no exercício de um constitucionalismo compromissório, em um 

Estado Constitucional voltado para a realização de Justiça social, a ser implementada não 

apenas pelo Judiciário, mas também pelos demais órgãos incumbidos da defesa e preservação 

do Estado Democrático, o Ministério Público deve organizar-se para o manuseio dos 

mecanismos mais eficientes na efetivação de direitos metaindividuais, garantindo não apenas 

o exercício da cidadania, mas também a realização da Justiça, independente da judicialização 

de demandas. 

                                                             
201 RODRIGUES. Ob. cit., p. 276. 
202 GRINOVER, Ada Pellegrini. Direito processual coletivo. In: GRINOVER; MENDES & WATANABE. Ob. 
cit., 2007, p. 13. 
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Pelo modelo de Estado traçado na Constituição Republicana e ante premissa de que o 

sistema jurídico é norteado pelo texto constitucional e das normas de direitos humanos, a 

concepção de acesso à justiça alcançou carga de valor, não apenas como acesso ao judiciário, 

eis que inclui a possibilidade de acesso amplo e efetivo à justiça, sem a imprescindibilidade 

do ingresso em juízo, dada a existência de outros palcos e atores para a análise da pretensão e 

resgate dos valores democráticos.  

Nessa linha de pensamento, a resolução de conflitos de ordem coletiva fora do 

processo é coerente com a dominada terceira onda de acesso à justiça, largamente analisada, 

no cenário pátrio, a partir das pesquisas e estudos de Mauro Cappelletti e Bryant Garth203. 

Por isso, sem olvidar a independência funcional do membro do Ministério Público, 

ao se deparar com controvérsia relacionada a direitos metaindividuais, ele terá a missão de 

verificar a possibilidade de solucionar a demanda por meio autônomo, já que a celebração de 

eventual termo de ajustamento de conduta, consoante acima assinalado, não representa 

renúncia de direitos, senão a fixação de prazos para a restauração da ordem jurídica, o que 

demonstraria atenção a um possível alcance mais rápido e eficaz do valor justiça. 

Conforme conclusões de Geisa Rodrigues, obtidas em pesquisa de dados nacionais 

sobre o termo de ajustamento de conduta, tal instrumento tem efetivo potencial para ampliar o 

acesso à justiça, por representar vertente  alternativa de solução de conflito, de maneira eficaz 

e compatível com as dificuldades encontradas em busca de satisfação da demanda coletiva, 

além de ser um mecanismo breve, seguro, de poucos riscos e com mais celeridade que o 

procedimento da via judicial. 

Geisa Rodrigues acrescenta que  para o alcance das metas do compromisso de 

ajustamento de conduta, é fundamental a participação do Poder Judiciário, como garantidor de 

direito, principalmente, nos casos de execução do título extrajudicial, com a sensibilidade da 

magistratura, para o fato de que o obrigado já firmou o compromisso de cumprimento das 

obrigações assinaladas no título executivo extrajudicial204. 

Nessa senda, na solução de conflitos coletivos, embora desejável o exercício dos 

instrumentos de democracia participativa, com a abertura do procedimento administrativo ou 

inquérito civil público à sociedade, o membro do Ministério Público tem, por atribuição 

                                                             
203CAPPELLETTI, Mauro, GARTH, Bryan. Acesso à justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Sérgio 
Antônio Fabris, 2002 
204 RODRIGUES, p. 277 
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constitucional, o papel de intermediador dos conflitos coletivos, após eventual contato com a 

comunidade e desempenhar esforços para obter, na qualidade de negociador, o ajustamento da 

conduta com o suposto infrator.  Pelo princípio da indeclinabilidade da jurisdição, a fase de 

negociação não poderia ser considerada como requisito para o ajuizamento de ação coletiva, 

muito embora represente conduta recomendável à efetividade de direitos transindividuais,.   

O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) foi positivado em nosso ordenamento 

jurídico na década de 1980 e se revela como importante instrumento à disposição do 

Ministério Público, à medida que o mesmo, ao se convencer da ocorrência de dano coletivo, 

pode, sem necessidade de ir ao Poder Judiciário, restabelecer da legalidade e reparação do 

direito violado. 

Nessa medida, o TAC revela-se como importante mecanismo de acesso à justiça, 

além da jurisdição, na busca de meios econômicos e justos para a tutela de direitos 

transindividuais. 

Além disso, no exercício de um constitucionalismo compromissório, voltado para a 

realização de justiça social, a ser implementada não apenas pelo Judiciário, mas também pelos 

demais órgãos incumbidos da defesa e preservação do Estado Democrático, o Ministério 

Público deve organizar-se para o manuseio dos mecanismos mais eficientes para a efetivação 

de direitos metaindividuais, com o objetivo de garantir não apenas o exercício da cidadania, 

mas também a realização da justiça, independente da judicialização de demandas. 
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4 ELEMENTOS DE EFICÁCIA DO COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE 
CONDUTA PARA A EFETIVIDADE DA TUTELA AMBIENTAL 

 

 

4.1 O Direito Fundamental ao Meio Ambiente e o Prazo para a Busca de sua Reparação: 

razões para a imprescritibilidade 

 

Nos termos da Constituição Republicana, a tutela do meio ambiente representa um 

direito fundamental; porém, o assunto não constitui cláusula aberta ao legislador, uma vez que 

a limitação desses direitos tem campo restrito, tendo em vista  um conteúdo essencial de 

direito fundamente a ser realizado em favor dos cidadãos. 

 

Consoante Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins, a limitação a direitos fundamentais 

deve seguir um critério de proporcionalidade para a preservação da tutela de conteúdos 

essenciais do direito a ser limitado, aliado a  reservas legais já existentes no ordenamento205. 

No entanto, é inegável que o efeito do tempo e o princípio constitucional da 

segurança jurídica devem ser analisados, com vistas a verificar a possibilidade de sua 

aplicação perante a pretensão de reparação de danos ambientais.   

Na discussão da responsabilidade civil ambiental, ao longo do tempo, a doutrina 

apresentou posicionamentos variados prazos para a reparação do dano, ou então, a sua 

imprescritibilidade. 

Por outro lado, ao tratar da prescrição da ação coletiva ambiental, Celso Antônio 

Pacheco Fiorillo206 conclui que, por sua natureza jurídica difusa e essencial e por representar 

                                                             
205 Ver DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. São Paulo: Ed. 
Revista dos Tribunais, 2011, p. 160. 
206 “Não há se confundir a possibilidade de valoração do bem ambiental para fins de reparação do dano (até 
mesmo porque, em última análise, a tudo cominam-se valores pecuniários) com a natureza jurídica desse bem. O 
que se pretende dizer é que o fato de se estabelecer reparação pecuniária ao dano não torna o bem ambiental 
disponível. Não se pode olvidar que o meio ambiente é bem de natureza difusa, objeto de direito fundamental de 
toda a coletividade, de forma que, sendo essencial à vida com qualidade, é imprescritível, irrenunciável e 
inalienável. 
Trata-se de bem essencial, como denuncia o art. 225, caput, da Constituição Federal, de modo a ser inconcebível 
a existência digna de um indivíduo (art. 1º, III, da CF) se ele não tiver ao seu alcance um meio ambiente sadio e 
ecologicamente equilibrado. Dessarte, dada a natureza jurídica do meio ambiente, bem como o seu caráter de 
essencialidade, as ações coletivas destinadas à sua tutela são imprescritíveis.” Ob. cit, pp. 370/371. 
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direito fundamental do cidadão à sadia qualidade de vida, a proteção do bem ambiental é 

acobertada pelo manto da imprescritibilidade. 

No entanto, tal fato não implica insegurança jurídica aos possíveis responsáveis, pois 

a realização do encargo tem abrangência indeterminada; logo, o próprio obrigado ou seus 

descendentes podem estar incluídos entre os beneficiários da abstenção ou reparação da 

conduta.  Vale sublinhar que o meio ambiente é um bem sem prazo certo de duração.  

Na mesma linha de entendimento, Luís Paulo Sirvinskas reitera que “O Direito 

Ambiental protege o bem de uso comum do povo e essencial a sua sadia qualidade de vida 

(art. 225 da CF). Cuida-se do denominado bem difuso, portanto indisponível e 

imprescritível”207. 

Em regra, o prazo prescricional para a reparação dos danos é medida de segurança 

jurídica para os cidadãos, pois evita a prolongação no tempo de uma possível 

responsabilização.   

No entanto, no Brasil, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça os quais 

trilham no caminho da imprescritibilidade da reparação do dano ambiental.  Nesse sentido, é 

elucidativa decisão havida no REsp 1.120.117/AC e no REsp 647.493/SC, por meio do qual 

se entendeu que o bem ambiental, quando indisponível e essencial à vida e à saúde, será 

considerado imprescritível para o direito à reparação, ao passo que seguirá os prazos 

ordinários das ações indenizatórias, se bem privado.  

A justificativa teórica para essa imprescritibilidade pode ser resumida pela doutrina 

de José Morato Leite e Patrick Ayala, para quem: 
 
“A imprescritibilidade da pretensão de reparação do dano ambiental 
fundamenta-se em dois argumentos principais. Em primeiro lugar, deve-se 
ter em mente que o instituto da prescrição tutela um interesse privado 
consistente na proteção da segurança jurídica e da estabilidade das relações 
jurídicas, enquanto que o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado é um direito fundamental, de caráter coletivo, que se apresenta 
como pré-requisito para a efetivação de qualquer outro direito fundamental, 
gozando dos atributos da irrenunciabilidade, da inalienabilidade e da 
imprescritibilidade. No cotejo desses dois princípios em jogo, a proteção do 
bem ambiental, sem qualquer dúvida, deve prevalecer.”208 

 

                                                             
207 Ob. cit., p. 642. 
208 LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Dano ambiental: do individual ao coletivo 
extrapatrimonial. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 204. 



105 

 

 

 

     

4.2 Lacunas no Acesso à Justiça Ambiental  

 

Como ressaltado, em estudos realizados na década 70 do século passado, Mauro 

Cappelletti e Bryant Garth pesquisaram a problemática do acesso à Justiça e com base em 

levantamento de dados de diversos países produziram um relatório sobre o funcionamento dos 

sistemas jurídicos e reflexões acerca da forma como os direitos podem ser reclamados e 

solucionados sob os auspícios do Estado, sempre com vistas a pensar em uma maior 

efetividade da Justiça social e dos direitos do cidadão. Segundo o relatório: 

 

“os juristas precisam, agora, reconhecer que as técnicas processuais servem a 
funções sociais (9); que as cortes não são a única forma de solução de 
conflitos a ser considerada (10) e que qualquer regulamentação processual, 
inclusive a criação ou o encorajamento de alternativas ao sistema judiciário 
formal tem um efeito importante sobre a forma como opera a lei substantiva 
– com que frequência ela é executada, em benefício de quem e com que 
impacto social. Uma tarefa básica dos processualistas modernos é expor o 
impacto substantivo dos vários mecanismos de processamento de litígios. 
Eles precisam, consequentemente, ampliar sua pesquisa para mais além dos 
tribunais”209 

 

As reflexões de Cappelletti e Bryant Garth ainda permanecem atuais, merecendo 

destaque, no Brasil dos presentes dias, o incremento de estudos sobre os meios alternativos de 

solução de conflitos, além de recentes alterações legislativas por meio das quais são 

apresentadas outras formas de prestação de serviços jurídicos, fora do Judiciário, como pode 

ser observado com as modificações em sede de direito de família, entre outras áreas. 

A propósito, para Rodolfo Mancuso210, a solução adjudicada de conflitos perpassa 

por reflexão sobre o caráter subsidiário, seletivo ou residual dos serviços judiciários, sob o 

                                                             
209 Ob. cit., pp. 12/13. 
210 “no quadro de uma democracia participativa e pluralista, há de se entender que a jurisdição estatal deve se 
preservar para uma atuação seletiva e a posteriori, a saber, para a eventualidade de o conflito não comportar 
resolução por outros modos auto ou heterocompositivos (ou quando estes se tenham esgotado), ou, ainda, para os 
casos que, por peculiaridades de matéria ou de pessoa, demandem necessária passagem judiciária (solução 
adjudicada estatal), mormente aqueles cuja complexidade da crise jurídica reclame cognição ampla e exauriente. 
Não se perscruta, sob tal proposta, qualquer atrito – formal ou substancial; direto ou tangencial – com o disposto 
no art. 5º, XXXV da CF/1988; ao contrário, a oferta de resposta jurisdicional sob um registro seletivo, 
subsidiário ou residual, serve a valorizar a função judicial do Estado, preservando seu prestígio e credibilidade. 
Com isso se evita que tal função estatal se banalize e se disperse na análise de ocorrências que poderiam e 
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pressuposto de que a democracia participativa conta com um campo aberto para os meios 

alternativos de resolução de demandas, o que não representa desprestígio do Poder Judiciário, 

mas, valorização da prestação jurisdicional, sendo esta política observada por Elígio Resta, o 

qual destaca também que eventual alocação de recursos não combate a causa do incremento 

do demandismo judiciário: 
“os conflitos aumentam progressivamente e se atribui tudo isso à ineficiência 
decorrente da falta de recursos; pedem-se, assim, aumentos consistentes de 
recursos, pensando que assim os conflitos podem ser diminuídos. Não 
somente a interferência causal resulta gratuita, mas nos coloca em uma 
lógica remedial que contribui, por si só, não somente a não resolver, mas 
inclusive a inflacionar o saldo de procura e oferta. Sem referir-se ao caráter 
culturalmente induzido da demanda por parte da oferta, que é um discurso 
possível e corroborado pelos dados quantitativos, o problema de policy que  
emerge é aquele de um sistema que investe no remédio sem incidir nas 
causas; assim, aumentam os recursos do aparato judiciário, mas continua 
somente a ilusão de que isto faça diminuir os conflitos.”211 
 

Um ponto de destaque sobre os serviços judiciários é indicado por Zaffaroni, ao 

refletir sobre a entrega da prestação jurisdicional em áreas ainda não clássicas e usuais à 

prática do Poder Judiciário e a necessidade de adaptação desse poder às complexidades 

trazidas pelas novas demandas. Segundo palavras textuais do pensador mencionado 

 
“Não obstante essas demandas, reconhecidas universalmente e complicadas 
ainda mais pela nossa problemática periférica do poder mundial, as 
estruturas judiciárias ampliaram-se, mas não foram realizadas as 
transformações qualitativas necessárias para adaptá-las às novas formas de 
conflito que devem enfrentar. Como é natural, a função manifesta – pouco 
explícita – é superada pelas demandas, e a distância destas para com as 
funções latentes ou reais torna-se paradoxal.”212 
 

No Brasil, Vladimir Passos de Freitas213 realizou estudo analítico sobre o Poder 

Judiciário e o Direito Ambiental, com reflexões sobre as normas e conflitos ambientais 

durante o julgamento. 

                                                                                                                                                                                              
deveriam ser resolvidas de outros modos e/ou perante outras instâncias.” MANCUSO, Rodolfo de Camargo. 
Acesso à justiça: condicionantes legítimas e ilegítimas. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 214.  
211 RESTA, Eligio.  O direito fraterno (Trad. Sandra Regina Martini Vial).  Santa Cruz do Sul (SC): Edunisc, 
2004, p. 104. 
212 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Poder Judiciário: crises, acertos e desacertos (Trad. Juarez Tavares). São 
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1995, p. 25 
213 FREITAS, Vladimir Passos. O Poder Judiciário e o direito ambiental no Brasil in GOMES, Eduardo Biacchi; 
BULZICO, Bettina (Orgs.). Sustentabilidade, desenvolvimento e democracia. Ijuí, SC: Ed. Unijuí, 2010. 
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De acordo com as conclusões do estudo citado, antes dos anos 80 do século XX, 

eram raras as sentenças em processos ambientais, concentrando-se os julgamentos em ações 

de vizinhança, ou direito ao uso de águas. 

Em continuidade, após a edição da Lei da Ação Civil Pública, houve um incremento 

no manuseio da ação civil pública.  No entanto, segundo o aludido autor, o Judiciário reagiu 

com timidez, por não estar acostumado com as demandas coletivas. Ainda nos anos 90, 

Vladimir Freitas identificou um julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região214 em que 

a ideia antropocêntrica cedeu espaço à preservação de um espécime aquático, pois o 

Judiciário determinou que um boto cor-de-rosa, mantido em um aquário no centro comercial 

da cidade de São Paulo, fosse devolvido ao seu habitat, no Estado do Amazonas. 

Entre as críticas ao trato da questão ambiental pelo Poder Judiciário, Vladimir Freitas 

questiona o inexpressivo número de varas especializadas em meio ambiente, pois a ampliação 

desses espaços especializados representaria salto de eficiência e qualidade nos julgamentos, 

os quais ganhariam celeridade, contando com juízes mais preparados e experientes na matéria, 

além de conferir segurança jurídica aos indivíduos.   

Outra ponderação do autor diz respeito às parcas estatísticas sobre as ações 

ambientais, o que dificulta a avaliação da eficiência do Poder Judiciário. 

Também contemplando a alegada crise na eficácia do direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado no Judiciário brasileiro, Patrícia Bianchi215 apresenta um crítico 

panorama da possível ineficácia das normas de direito ambiental no plano dos fatos e sustenta 

que o grande problema da questão ambiental não reside nas normas, mas em sua efetiva 

aplicação.  

Na análise, o pensador menciona relutância na aplicação de diretrizes ambientais aos 

casos concretos e exemplifica com o descumprimento da Agenda 21.  Ademais, em seu 

entendimento, as condições extranormativas (cultura, educação, fatores políticos e 

econômicos etc.) influenciam na aplicação das normas ambientais, “sistema judiciário não 

está habituado a falar com outras instituições. Este é uma outra faceta do seu isolamento”216 

 

                                                             
214 TRF 3ª Região, Proc. 2005.93.90, Rel. Juíza Lúcia Figueiredo, j. 3.1.1992. 
215 BIANCHI, Patrícia. Eficácia das normas ambientais. São Paulo: Saraiva, 2010. 
216 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. São Paulo: Cortez, 2011, p. 
124. 
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4.3 Urgência da Demanda Ambiental e a Necessidade de um Ministério Público 

Resolutivo e de Resultados  

 

Na literatura jurídica, são mais frequentes os estudos sobre a tutela judicial do meio 

ambiente e as técnicas processuais para a prevenção ou reparação dos danos no âmbito cível, 

em especial, a ação popular e a ação civil pública.  Contudo, embora ainda não conte com 

amadurecimento semelhante ao da tutela judicial, as técnicas de resolução de conflitos têm 

recebido mais atenção e novas monografias são escritas sobre o tema. 

De todo o modo, como exposto, a provocação do judiciário ou a tentativa de 

pacificação fora dos seus muros, na seara ambiental, tem a mente a realização do bem comum 

e a felicidade, no sentido de que “Justiça não é apenas a forma certa de distribuir as coisas. 

Ela também diz respeito à forma certa de avaliar as coisas.”217  

Conforme ressaltado por Carlos Jatahy, ao provocar a promoção de valores sociais 

constitucionais, em casos de lacunas e omissões, o Ministério Público passa a exercer “um 

importante papel como instituição mediadora nos conflitos de interesses sociais.”218, além do 

que “deve-se evitar, sempre que possível, o aforamento de demandas que necessitem de 

pronunciamento jurisdicional”219, com a capacitação do membro para a intermediação de 

conflitos, a partir do conhecimento de técnicas de negociação e conciliação, de forma a 

“incrementar sua atuação extrajudicial, mediante a celebração de um número maior de 

Termos de Ajustamento de Conduta (TACs)”220. 

Desta maneira, com a tentativa de articulação dos conflitos, é aberta uma via para 

diálogo e negociação sobre a tutela ambiental, inclusive, com a participação social e dos 

agentes econômicos, o que aproxima as particularidades do caso concreto à deliberação sobre 

prazos, responsabilidades e mecanismos de cumprimento das obrigações.  

 

 

                                                             
217 SANDEL, Michael J. Justiça – O que é fazer a coisas certa? (Trad. Heloísa Matias e Maria Alice Máximo). 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012, p. 323. 
218 JATAHY, Carlos Roberto de Castro. 20 anos de Constituição: o novo Ministério Público e suas perspectivas 
no Estado Democrático de Direito in FARIAS; ALVES; ROSENVALD, op. cit., p. 33. 
219 Idem, ibidem, p. 37. 
220 Idem, ibidem, p. 37. 
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4.4 Caso-referência: Compromisso de Ajustamento de Conduta do Ministério Público 

Federal com o Setor Pecuário 

 

4.4.1 Histórico do Caso221  

 

Em 2009, o Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria da República no 

Estado do Pará, com sede em Belém, após notícia da aquisição, transporte, intermediação e/ou 

comercialização de produtos ou subprodutos de origem animal ou vegetal produzidos em área 

objeto de embargo222 e, ao considerar a regra da solidariedade passiva223 da reparação do dano 

ambiental (art. 2º da Lei 9.605/98), procurou investigar os fatos por meio da instauração de 

um inquérito civil público. 

A princípio, com os autos do procedimento apuratório já instruídos e, uma vez 

constatado o desmatamento irregular de 157 mil hectares no Estado do Pará, unidade da 

federação com maior índice de desmatamento na Região Amazônica, bem como o 

descumprimento das normas de direito ambiental e fundiário, foram ajuizadas ações civis 

públicas em face de 11 (onze) frigoríficos e 20 (vinte) fazendas de gado com pedido de 

indenização pelos danos já evidenciados no inquérito civil. 

Em paralelo, o Ministério Público notificou 69 (sessenta e nove) sociedades 

empresárias, dentre as quais, supermercados com atuação no Pará e, por meio do instrumento 

extrajudicial da Recomendação, expuseram as razões pelas quais deveria ser evitada a compra 

de carne de origem não comprovada, ressaltando que, pela legislação ambiental, os 

supermercados também poderiam ser responsabilizados pelos danos decorrentes da atividade. 

                                                             
221 Informações obtidas por meio do sítio www.carnelegal.mpf.gov.br , com a Assessoria de Comunicação do 
Ministério Público Federal (PR/PA) e com o Procurador da República no Estado do Pará Ubiratan Cazetta. 
222 Vedação administrativa prevista no art. 54, do Decreto nº 6.514/08, norma que regulamenta as infrações 
administrativas ambientais, suas sanções e procedimentos, conforme permissivo da Lei 9605/98 (disciplina as 
sanções penas e administrativas derivadas de condutadas e atividades lesivas ao meio ambiente).  
223 Segundo Luís Paulo Sirvinskas, “Impera em nosso ordenamento jurídico ambiental a responsabilidade civil 
objetiva. Não há dúvida quanto à sua aplicabilidade, tendo-se em vista tratar-se de dano difuso. É muito difícil 
identificar a vítima do dano ambiental. Também é difícil apurar o responsável por este quando envolver várias 
indústrias ou pessoas. 
Diante dessas dificuldades, adota-se, no direito ambiental, à semelhança do direito civil, o princípio da 
solidariedade passiva. Essa regra se aplica no direito ambiental com fundamento no art. 942 do Código Civil de 
2002 (art. 1.518 do CC de 1916). Assim, havendo mais de um causador do dano, todos responderão 
solidariamente.” Ob. cit., p. 194 



110 

 

 

 

No caso em tela, a prioridade do trabalho era apurar as atividades pelo desmatamento 

irregular, bem como a invasão de terras públicas, de índios, quilombolas e ribeirinhos. 

Nesse intuito, por meio da coleta de dados de institutos de pesquisa e mapeamento da 

cadeia produtiva da atividade pecuária na região (fazenda, frigorífico, indústrias de laticínios, 

couros, calçados e bolsas materiais de limpeza, gelatinas), iniciou-se a busca de 

responsabilização pelos atos de degradação ambiental, em especial, contra as fazendas e 

frigoríficos que comercializavam a carne. 

Para a formação do instrumento probatório, o Ministério Público contou com o apoio 

de outros órgãos públicos, com a troca de conhecimentos técnicos, notadamente, quanto à 

identificação das atividades irregulares e dos seus infratores. 

Com o pedido de indenização pelos danos ambientais encartado nas ações civis 

públicas já ajuizadas em razão dos atos da atividade pecuária evidenciada no inquérito civil 

público, houve desdobramentos extraprocessuais, com a intercessão da Associação Brasileira 

de Supermercados, a qual, por iniciativa própria, deliberou suspender, pelo prazo de 40 

(quarenta) dias, a compra de gado e produtos bovinos oriundos do Estado do Pará. 

Por certo, a decisão da Associação de Supermercados, além de alarmar as fazendas e 

frigoríficos locais, despertou preocupação do setor pecuário em relação à imagem das 

empresas e aceitação do gado paraense no mercado.  

Nesse contexto, houve a paralisação temporária das atividades de um grande 

abatedouro de Marabá, cidade pólo do Sul do Estado do Pará, e pelos existentes, buscando-se 

solução conjunta entre o Ministério Público Federal e o setor da pecuária. 

Por exemplo, após tratativas, o frigorífico Bertin, um dos maiores do país, decidiu 

firmar o termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Federal, comprometendo-

se, a partir de então, a seguir as exigências legais para o fornecimento de gado e produtos 

bovinos.  

Em continuidade ao primeiro compromisso de ajustamento de conduta, outros 

frigoríficos seguiram o exemplo e aderiram à negociação para adequar as atividades 

pecuaristas à legislação do meio ambiente: 71 (setenta e uma) pessoas jurídicas e físicas 

celebraram compromisso de ajustamento de conduta com o Ministério Público. 

Por sua vez, 31 (trinta e uma) sociedades empresárias atenderam aos termos da 

recomendação de apenas comprar carne dos frigoríficos que tivessem celebrado acordo com o 
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Ministério Público.  Dentre os que aceitaram a recomendação, há sociedades localizadas em 

centros distantes do Pará, tal como o Grupo Pão de Açúcar, Carrefour, Sadia, Wal-Mart e 

Vulcabrás. 

Como se verificou elevado uso de trabalho forçado, na exploração da pecuária, 

incluiu-se entre as cláusulas do ajustamento de conduta a vedação ao trabalho escravo, ao 

desmatamento fora da legalidade e à invasão de terras públicas, como elementos 

imprescindíveis à manutenção dos termos pactuados no compromisso de ajustamento de 

conduta. 

Por consequencia, no exercício da atividade pecuarista, os proprietários rurais não 

podem envolver-se com trabalho forçado, desmatamento ilegal, nem invasão de terras 

pertencentes ao Estado.  Anteriormente, tais práticas eram usuais, conforme comprovação por 

meio de dados técnicos e, desde então deveriam ser evitadas a todo custo pelos pecuaristas, o 

que implica mudança de comportamento dos empresários e a incorporação de educação 

ambiental e de novas rotinas em sentido oposto a condutas danosas, algumas vezes, 

reproduzidas desde gerações anteriores. 

Além disto, no compromisso de ajustamento de conduta, acordou-se que o obrigado 

deveria realizar a sua inscrição no Cadastro Ambiental Rural e, conforme prazos pactuados, 

solicitar, para o exercício de suas atividades produtivas, a Licença Ambiental Rural. Ademais, 

na negociação, inclui-se, também, a cláusula que prevê, para a continuidade da produção, a 

comprovação da regularização fundiária da terra usada pelo produtor a fim de demonstrar a 

legalidade da exploração da área e a ausência do uso de terras públicas ou pertencentes à 

comunidade indígena, tradicional ou quilombola.  

Tendo em vista os princípios da informação ambiental e da publicidade dos atos 

administrativos, o programa chamado de “Carne Legal”224 foi objeto de divulgação na 

imprensa, com a veiculação, na mídia, de uma campanha institucional, em tons publicitários e 

jornalísticos (filmetes de 30s para ser exibido na televisão e três spots para a rádio). 

                                                             
224 Para Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, o programa Carne Legal é “considerado marco no direito 
ambiental brasileiro. A iniciativa expôs um novo horizonte da responsabilização civil ambiental na cadeia 
produtiva, mostrando a possibilidade de estreitamento do laço de responsabilidade solidária entre produtores, 
compradores, grandes distribuidores de carne bovina, derivados, fábricas de calçados, artigos em couro, assim 
como instituições financeiras” Responsabilidade das instituições financeiras: da atuação reativa à atuação 
proativa in OLIVEIRA, Carina Costa de, SAMPAIO, Rômulo Silveira da Rocha (Orgs.). Instrumentos jurídicos 
para a implementação do desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: FGV, 2012, p. 121. 
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Estas inserções na imprensa tiveram como finalidade esclarecer à sociedade sobre as 

causas dos acordos celebrados, os seus objetos, os possíveis riscos da manutenção da 

atividade da forma como era realizada e os cuidados ambientais atualmente pactuados com a 

cadeia produtiva da carne bovina e seus derivados para consumo, além de alertar para a 

presença de irregularidades da exploração do gado naquela unidade federativa.  

Após a exibição da campanha Carne Legal na mídia, setores ligados aos ruralistas 

encaminharam representação ao Conselho Nacional do Ministério Público, para suspensão das 

reportagens na imprensa, todavia, em sessão plenária, o CNMP entendeu que não houve 

excesso do Ministério Público em veicular a peça publicitária. Por outro lado, em virtude de 

tais campanhas, a peça Carne legal recebeu prêmio de júri especializado internacional 

(GreBest). 

Na fiscalização dos compromissos de conduta, há uma parceria entre o Ministério 

Público Federal e o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis). 

Operacionalmente, as notícias acerca de desmatamento recebidas pelos Municípios 

sede do empreendimento também são remetidas para o Ministério Público, o qual, com base 

em compromisso de ajustamento de conduta firmado diretamente com a Associação dos 

Municípios, pode acompanhar os atos fiscalizatórios realizados pelas prefeituras integrantes 

da associação. 

Além disso, conforme o acordo celebrado, os frigoríficos, para demonstrarem a 

origem da carne comercializada, introduziram em sua rotina a informação da sua lista de 

fornecedores ao Ministério Público. 

Assim, na gestão de dados da Procuradoria da República no Estado do Pará, existe 

um arquivo com informações dos frigoríficos, das prefeituras municipais, dos marchantes e 

dos varejistas, onde cada envolvido tem uma pasta própria com as suas respectivas 

movimentações e dados relacionados ao programa Carne Legal e a criação do gado do 

referida unidade da federação.  

Nesse acompanhamento, o Ibama exerce papel essencial, já que os seus servidores 

contam com experiência e conhecimento de campo, além de dominarem as técnicas para 

monitoramento das atividades dos frigoríficos e dos demais envolvidos na cadeia de 

comercialização da carne.  
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Além disso, conforme Decreto Estadual nº 1148, de 17/07/2008, “o imóvel rural que 

não estiver inscrito no CAR-PA, será considerado irregular ambientalmente, estando sujeito 

às sanções administrativas, penais e civis” (art. 1º, parágrafo único). 

De fato, a Secretaria de Meio de Ambiente do Estado do Pará, após o compromisso 

de ajustamento de conduta, disponibiliza aos municípios a formalização de termo de 

cooperação técnica, para que os entes municipais desenvolvam ações conjuntas com para a 

regularização ambiental. Para a execução do programa cooperativo, o município deve envidar 

esforços para que, no prazo de cinco anos, 80 % (oitenta por cento) dos imóveis rurais de seu 

território sejam inscritos no cadastro ambiental rural. 

Segundo dados da Secretaria de Meio Ambiente, há cerca de 40 (quarenta) mil 

imóveis rurais já cadastrados no sistema, o que implica na inclusão de mais de 20 (vinte) 

milhões de hectares em procedimento de regularização fundiária, o que, pelo tempo do 

programa estatual de gestão ambiental compartilhada (42 meses), representa um passo 

significativo para a fiscalização das normas de direito ambiental. 

Pela Resolução nº 79, do Conselho Estadual de Meio Ambiente do Pará225, ao tratar 

da Gestão Ambiental Compartilhada, estabelece uma série de requisitos para que o município, 

no exercício de função descentralizada e com o objetivo de aperfeiçoar a integração do 

licenciamento ambiental como instrumento de gestão da política ambiental. Assim, nos casos 

de atividades de impacto ambiental local, o Município poderá processar o licenciamento 

ambiental, desde que as condições legais estejam implementadas226. 

                                                             
225 http://www.sema.pa.gov.br/interna.php?idconteudocoluna=5307&idcoluna=8&titulo_conteudocoluna=79 
226 “Art. 2º - Os municípios, para adesão ao Programa Estadual de Gestão Ambiental Compartilhada, deverão:  
I – Possuir legislação própria disciplinando o licenciamento ambiental e as sanções administrativas pelo seu 
descumprimento; 
II – Ter implantado o Fundo Municipal de Meio Ambiente;  
III - Ter implantado e em funcionamento o Conselho Municipal de Meio Ambiente, com caráter deliberativo, 
tendo em sua composição, no mínimo, 50% de entidades representantes da sociedade civil organizada; 
IV – Possuir nos quadros do órgão municipal do meio ambiente, ou a disposição do mesmo, profissionais 
legalmente habilitados para a realização do licenciamento ambiental, exigindo a devida Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART), ou conselho profissional. 
V- Possuir servidores municipais com competência e habilidade para exercício da fiscalização ambiental; 
VI- Possuir Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, o Município com população superior a 20.000 
habitantes, ou Lei de Diretrizes Urbanas, o Município com população igual ou inferior a 20.000 habitantes; 
VII - Possuir plano ambiental, aprovado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, de acordo com as 
características locais e regionais.  
Parágrafo único: Os incisos V, VI e VII deste artigo podem ser fixados como condicionantes a serem cumpridos 
pelo Município no decorrer do processo de gestão compartilhada.” 
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Nesse contexto, o monitoramento sobre a cadeia produtiva realizado pela sociedade 

civil, Ibama e Ministério Público Federal acelerou a procura pelo cadastro ambiental rural por 

parte dos produtores, o que refletiu, segundo acompanhamento do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais do Ministério da Ciência e Tecnologia, por meio do Projeto de 

Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite227, onde se comprovou, com o 

uso de classificação digital de imagens, que a devastação, no Estado do Pará, em 2012, 

correspondeu a 1966 km², ao passo que, em 2009, época de celebração do ajustamento de 

conduta, o desmatamento atestado foi da ordem de 4281 km². 

Caso se utilize a variável do desmatamento por Municípios228, é possível observar, 

pela tabela abaixo, que mesmo os que tiveram, percentualmente, em 2009, os quatorze 

maiores índices de incremento da devastação (correspondente a 10% dos municípios 

paraenses), todos estes reduziram o seu percentual em 2011. 

 

MUNICÍPIOS COM 

MAIOR ÍNDICE DE 

DESMATAMENTO 

INCREMENTO DO 

DESMATAMENTO  

2009 (%) 

INCREMENTO DO 

DESMATAMENTO 

 2011 (%) 

Novo Repartimento 1,87 1,18 

Nova Esperança do Piriá 1,52 1,19 

São João do Araguaia 1,20 0,25 

Itupiranga 1,13 0,76 

Garrafão do Norte 0,98 0,61 

Brasil Novo 0,93 0,62 

Ulianópolis 0,87 0,45 

Novo Progresso 0,83 0,14 

Eldorado do Carajás 0,83 0,18 

Dom Eliseu 0,79 0,47 

Marabá 0,74 0,43 

São Domingos do Araguaia 0,73 0,14 

Moju 0,72 0,47 

                                                             
227 http://www.obt.inpe.br/prodes/index.php 
228 http://www.dpi.inpe.br/prodesdigital/prodesmunicipal.php 
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Medicilândia 0,68 0,35 

 

Assim, com estes dados é possível perceber que, nos quatorze municípios com maior 

índice de incremento do desmatamento, houve uma redução desta taxa, coincidindo o período 

da diminuição com a validade do compromisso de ajustamento de conduta firmado com 

produtores de gado. É certo que a atribuição desta redução às atividades do Ministério Público 

carece de certeza, no entanto, o programa carne legal acabou por modificar, de maneira 

reflexa, os padrões de consumo da população ante a inscrição dos produtores em cadastro 

ambiental rural e o monitoramento da cadeia produtiva deriva da pecuária.  

Certamente, outros fatores influenciaram esta redução, porém o esforço realizado 

pelo Ministério Público Federal e outros órgãos públicos e da sociedade indicam que a 

multiplicidade de portas revelou um convencimento efetivo e multiplicador do efeito 

pedagógico da proteção ambiental, sem dúvida em um prazo mais curto que as ações civis 

públicas ajuizadas, enquanto primeira opção de tratamento da demanda, hoje, suspensas 

enquanto ainda não decorrido o prazo do compromisso de conduta. 

Com efeito, tendo em vista que o Estado do Pará conta com 144 (cento e quarenta e 

quatro) municípios, após um levantamento dos dados individuais deles, considerando a data 

anterior à celebração do ajuste e os dois anos seguintes, contatou-se que houve sensível 

diminuição de seus índices de devastação nos 14 (quatorze) municípios que outrora ocupavam 

os maiores índices. 

Nesse contexto, como a participação no mercado requer a regularização da 

propriedade rural e a sua adesão ao cadastro ambiental rural da Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente, a insistência em um desmatamento ilegal não representa resultados úteis, pois o 

produtor não poderá comercializar a sua mercadoria, pois a cadeia produtiva escapa ao 

cadastro e à fiscalização de sua origem. Além disto, os proprietários já cadastrados são 

monitorados permanentemente pelo bando de dados público e, uma vez envolvidos em 

desmatamento irregular, podem ser identificados com facilidade pelos órgãos ambientais. 

Antes da celebração dos compromissos de ajustamento de conduta, havia apenas 400 

propriedades rurais inscritas no cadastro ambiental rural, sendo que, na atualidade, há 64.264 
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propriedades no cadastro ambiental rural, sendo 2.318 com cadastro já definitivo e o restante 

com provisório229, em uma notável progressão da adesão ao referido cadastro. 

Outro ponto importante para o sucesso do programa foi a implantação da política 

Municípios, com a celebração de compromisso de ajustamento de conduta com o Estado do 

Pará, IBAMA, Federação da Agricultura do Estado do Pará e Federação das Associações dos 

Municípios do Estado do Pará, tendo como objeto 

 
“os compromissos firmados pelas diversas indústrias do Estado do 
Pará, Governo do Estado e Faepa perante o MPF com o fim de 
solucionar os problemas e garantir a concretização dos objetivos 
indicados nas considerações iniciais em relação aos seus fornecedores 
do Estado do Pará bem como promover a melhoria da qualidade 
sócio-ambiental da atividade produtiva dos municípios paraenses.” 

 

Por intermédio deste compromisso de conduta, pactuou-se a municipalização do 

controle das atividades ambientais, aliada à indissociável política da educação ambiental. 

Atualmente, 47 (quarenta e sete) municípios paraenses exercem a gestão ambiental 

plena, no âmbito da competência municipal, por meio de termos de gestão celebrados com a 

Secretaria de Ambiente do Estado do Pará ou por intermédio de habilitações concedidas pela 

administração publica estadual. 

Estes municípios, além da fiscalização, exercem atividades de educação ambiental, 

além de celebrarem um pacto pelo não desmatamento, tanto que assumem o compromisso de 

evitar ser inscritos na lista do Ibama como maiores devastadores.  

Já quanto ao Estado do Pará, foram ajustadas as seguintes condutas: 

 
“4.1 Concluir até 06/2011 a implementação total da guia de trânsito animal 
eletrônica – GTAE, imediatamente após a sua implementação pelo Governo 
do Estado do Pará. 
 
4.2  Garantir, através dos órgãos competentes, até as datas estabelecidas no 
item 2.1, que a nota fiscal de comercialização de gado só seja emitida para 
propriedades rurais devidamente cadastradas no CAR; 
 
4.3 Assumir a responsabilidade no que tange à estrutura de monitoramento 
de realizar, por seus órgãos ou por meio de Convênios, a leitura e 
informação dos novos pontos de desmatamento comunicando imediatamente 
por meio eletrônico ao Município que procederá à identificação (deslocando-

                                                             
229 http://www.sema.pa.gov.br/car/wb_car_form.html 
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se ao local) da prática e adotará as medidas cabíveis para o cumprimento do 
presente acordo. 
 
4.4 Concluir em até 06 (seis) meses da assinatura deste termo a validação 
dos Cadastros Ambientais Rurais realizados a fim de se cancelar eventuais 
inscrições irregulares que deverão ser comunicadas ao Ministério Público 
Federal para fins de responsabilização penal e civil. “ 

 

Como cláusula penal desse compromisso de ajustamento de conduta (Municípios 

Verdes), estabeleceu-se que 
“9.1 O descumprimento ou violação dos compromissos assumidos implicará 
na ausência de prorrogação dos prazos para licenciamento ambiental 
anteriormente estabelecidos nos termos de ajuste firmados anteriormente. 
 
9.2 O presente Termo terá eficácia de título executivo extrajudicial, na forma 
dos arts. 5° e 6° da Lei n° 7.347/85, e art. 585, VII, do Código de Processo 
Civil.” 

 

 

4.4.2 O Caso “Carne Legal” como alternativa à solução do conflito e meio de efetividade da 

tutela  

 

No caso concreto acima exposto, o Ministério Público propôs ajustamento de 

conduta para setor da pecuária, cuja atividade é potencialmente danosa ao meio ambiente, 

além de representar relevante gerador de divisas para a economia brasileira. 

O conflito ambiental em exame constitui caso típico de exploração dos recursos 

naturais para fins econômicos, em que o uso inadequado da natureza acarreta severos 

impactos ao meio ambiente, atraindo a atuação do Ministério Público em prol da sociedade, 

pela observância da legislação ambiental. 

Não obstante a complexidade do caso “Carne Legal”, vê-se que, após diversas 

negociações para a celebração do acordo, o ajustamento de conduta alcançou caráter 

ampliativo, com a inclusão de cláusulas não previstas nos pedidos da ação civil pública. 

As demandas judiciais tomaram como foco a responsabilidade civil dos supostos 

infratores, enquanto que, nos compromissos de ajustamento de conduta, os obrigados se 

comprometeram com condições relativas à própria fiscalização do acordo, pois expressamente 

pactuado pelos outrora réus nas ações coletivas que deveriam informar, por meio da internet, 
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o lote das fazendas, com a descrição aos consumidores do município de origem do gado 

comercializado. 

Nesse contexto do desafio do Ministério Público voltado para a resolução de 

demandas e da implementação dos direitos metaindividuais, é pertinente refletir acerca das 

seguintes observações de Maria Tereza Sadek: 
“pode-se afirmar que a mais forte área de atuação institucional do Ministério 
Público é aquela que prescinde do Poder Judiciário, ou seja, a busca de 
soluções mais efetivas, mais rápidas. A população sabe, e isso não é só uma 
percepção, que uma questão após ingressar no Poder Judiciário leva anos 
para ser decidida e concluída. 
O Ministério Público encontra aí mais uma forte razão para buscar soluções 
conciliadas, que prescindam da tramitação judicial. Dessa forma, trata-se de 
um item imprescindível em uma agenda que vise a uma atuação propositiva, 
resolutiva. 
Estamos falando de duas coisas simultaneamente. De um lado, o argumento 
de que as soluções extrajudiciais podem ser mais efetivas, mais eficientes do 
que as judiciais; e, de outro, que estas soluções são coletivas e não 
individualizadas. As soluções individualizadas não têm o mesmo potencial 
de provocar alterações na vida pública que as soluções coletivas. Observe-se 
que no Brasil vive-se um paradoxo: ao mesmo tempo em que existe uma 
legislação muito avançada e voltada aos direitos coletivos, há uma 
resistência enorme à aplicação dessa legislação. Nesse sentido, o Ministério 
Público tem um papel inovador – é o autor por excelência na implementação 
desta legislação.  
O Ministério Público resolutivo é ou pode ser o futuro do Ministério 
Público, enquanto instituição forte e consolidada. Sublinho o termo “pode 
ser” porque essa virtualidade depende estritamente da elaboração e 
implementação de uma política institucional. E, como afirmei, fazer política 
institucional no Ministério Público é um desafio.”230 

 

Há muito tempo, a vida do homem em sociedade levava à prática de composição de 

eventuais litígios, como demonstra a história da autotutela e autocomposição de litígios.  Sob 

esse ângulo de análise, pode-se acreditar que, de certa forma, há receptividade à 

implementação de tratativas diretas e informais para a celebração de acordo.  Com o passar do 

tempo e complexidade dos problemas, evoluiu-se para o predomínio da jurisdição, por suas 

garantias como via preferencial para  composição de litígios. 

Os desafios da atuação do Ministério Público em uma sociedade de risco ficam 

explícitos na doutrina portuguesa, exposta a seguir: 

                                                             
230 SADEK, Maria Tereza. A construção de um novo Ministério Público Resolutivo in De Jure – Revista 
Jurídica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte: Ministério Público do Estado de 
Minas Gerais, n. 12, jan/jun 2009, p. 139. 
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“Os crescentes desafios emergentes na nossa sociedade global, nas diversas 
frentes jurídicas, originam uma forte pressão sobre os magistrados do 
Ministério Público, que nem sempre tem sido bem gerida ou sido alvo de 
uma resposta capaz. A resposta que conseguir dar, em termos de 
desempenho, será, assim, um elemento crucial para determinar a evolução 
das competências e das formas de organização. A promoção dos direitos da 
cidadania depende, em parte, do seu exercício profissional. Por isso, um 
Ministério Público eficaz, competente e célere é um elemento estruturante do 
poder judicial e do próprio sistema democrático.”231 

 
 

4.4.4 Contribuição para a celeridade na resolução da demanda e os meios de sua exigibilidade 

 

De pronto, cumpre reconhecer que por sua natureza de negociação, o compromisso 

de ajustamento de conduta permite o debate de suas cláusulas pelas partes interessadas, em 

especial, o prazo para o adimplemento do objeto da avença. 

Conforme assinalado, o compromisso pode ser tomado pelos mesmos legitimados 

para a propositura da ação civil pública; no entanto, este trabalho cinge-se à atuação do ente 

estatal Ministério Público, motivo pelo qual a análise é feita com base nas atribuições do 

referido órgão constitucional. 

Em uma perspectiva de um Ministério Público mais próximo da resolução de 

conflitos e voltado para a efetividade de direitos sociais, vê-se que o compromisso de 

ajustamento de conduta ocupa posição de destaque no atendimento ao interesse público 

referente ao direito fundamental ao meio ambiente equilibrado. 

Com o compromisso de ajustamento de conduta, o Ministério Público, na defesa de 

interesses sociais e uma vez identificados descompassos com a legislação, procura meios para 

restaurar a legalidade, em um exercício autônomo da atividade, já que o compromisso pode 

ser firmado com qualquer ente público, apesar de o próprio Ministério Público integrar a 

administração pública, exercendo  uma das funções essenciais à Justiça. 

Como órgão da administração pública, o Ministério Público conta com limitações 

orçamentárias, técnicas, dificuldade em custear a formação de provas, além de práticas 

culturais enraizadas no cotidiano dos seus membros, além das prioridades previstas em lei, 

como a preferência dos processos envolvendo presos provisórios, pareceres em ações 

                                                             
231 DIAS, João Paulo; FERNANDO, Paula; LIMA, Teresa Maneca. O Ministério Público em Portugal in DIAS, 
João Paulo; AZEVEDO, Rodrigo Ghiringhelli. Ob. cit., p. 67. 
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constitucionais (habeas corpus, habeas data, mandado de segurança) e demandas em que haja 

interesse de menores ou idosos. 

A esse respeito, parte da doutrina que realça o entrelaçamento, em alguns momentos, 

da esfera pública e privada na satisfação de necessidades humanas, identificando momentos 

de melhor prestação da atividade pelos particulares232.  Todavia, no caso do trato com o meio 

ambiente, a natureza desse direito e o compromisso das ações presentes com as futuras 

gerações, pelos valores insertos na Constituição Republicana, não pode prescindir da 

intercessão de um ente autônomo, com atribuições de solicitar e receber informações de 

variadas fontes, coletar dados, permitir a oitiva do poluidor, da sociedade e de órgãos públicos 

e, a partir de critérios de ordem científica e jurídica, adotar a atitude adequada para a entrega 

do serviço público eficiente para a proteção do meio ambiente. 

Nessa vertente interpretativa, a legitimidade do Ministério Público em deliberar 

sobre qual medida adotar para a defesa de direitos coletivos encontra respaldo na positivação 

dessa titularidade em sede constitucional233; logo a autojustificação não é suficiente para 

fundamentar a atuação ministerial no manuseio das técnicas extraprocessuais de tutela. 

De fato, a legitimação conferida ao Ministério Público não se explicaria pela doutrina 

kantiana, pois, nessa linha de pensamento, a expressão da vontade popular ocorre pela via 

legislativa, o que tornaria inconcebível a decisão a respeito de questões caras à sociedade por 

um órgão constitucional estranho ao legislativo.  Segundo palavras textuais de Kant 
“O poder legislativo pode pertencer somente à vontade unida do povo, pois 
uma vez que todo o direito deve dele proceder, a ninguém é capaz de causar 
injustiça mediante sua lei. (...) somente a vontade concorrente e unida de 
todos, na medida em que cada um decide o mesmo para todos e todos para 
cada um, e assim somente a vontade geral unida do povo pode legislar. 
(...) 
a vontade do legislador (legislatoris) relativamente ao que é externamento 
meu ou teu é à prova de censura (irrepreensível)”234 

                                                             
232 “O atual momento do Estado e da sociedade é marcado por essa atenuação das fronteiras entre o público e o 
privado na realização das necessidades humanas, acreditando-se que mecanismos privados possam, em alguns 
casos, ser tão ou mais eficazes que os sócio-estatais.” ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos serviços 
públicos. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 9. 
233 Para Hans Kelsen, o conteúdo da norma fundamental não tem importância, pois na sua pressuposição inexiste 
a afirmação de valores transcendentes ao direito positivo e o seu caráter jurídico é atribuído pela observância do 
procedimento, por ser este o fundamento de validade do direito. “permanece fora de questão qual seja o conteúdo 
que tem esta Constituição e a ordem jurídica estadual erigida com base nela, se esta ordem é justa ou injusta; e 
também não importa a questão de saber se esta ordem jurídica efetivamente garante uma relativa situação de paz 
dentro da comunidade por ela constituída. Na pressuposição da norma fundamental não é afirmado qualquer 
valor transcendente ao Direito positivo.” Ob. cit., p. 225. 
234 Ob. cit., pp. 156 e 158. 
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 No entanto, a soberania do povo defendida por Kant não aparece ameaçada com as 

técnicas extraprocessuais usadas pelo Ministério Público, pois o objetivo da tutela coletiva é a 

efetividade de direitos humanos e sociais juridicamente criados por um desses poderes, ou 

devido à omissão estatal.  

Desta sorte, afora a positivação da defesa dos interesses coletivos, a legitimação 

ministerial, em um discurso pluralista, é encontrada na democracia participativa, com o 

oferecimento de mecanismos para a interferência da sociedade durante a formação do 

consenso, já que a audição dos atores sociais, além de medida desejável, é aberta a todos os 

cidadãos, pois os procedimentos do Ministério Público são informais.  Vale recordar que, para 

o exercício do direito de petição, não é necessária a assistência de advogado; além disso, a 

comunicação é livre, podendo o interessado utilizar correspondência, meio digital, telefone, 

ou comparecer pessoalmente ao Ministério Público, para prestar declarações, indicar ou 

entregar provas que entender pertinentes, como forma de cooperar com a prestação da tutela 

coletiva, sendo as hipóteses de má-fé ou notícia falsa de conduta criminosa responsabilizada 

pelas vias próprias. 

No exercício da cidadania, a realização da Justiça não se traduz exclusivamente por 

meio do serviço judiciário e a aproximação das atividades da Defensoria Pública, do 

Ministério Público, dos Tribunais de Contas com a sociedade pode propiciar aos cidadãos um 

sentimento mais palpável de acesso à justiça.  

Este giro de comportamento permite o amadurecimento de uma cidadania ambiental, 

a incorporação de uma cultura de titular de direitos com voz ativa perante um órgão público 

com legitimidade para tratar do conflito em sede democrática, por intermédio de um processo 

judicial formal e com um discurso marcadamente pautado por uma retórica normativa, ou 

então, por meio da construção do debate com a sociedade para, com uma ação comunicativa, 

oriente a celebração do acordo.  Não obstante essas possibilidades, em uma sociedade ainda 

marcada por um uso desmedido dos recursos naturais, a racionalidade comunicativa da cultura 

de preservação do meio ambiente e da sadia qualidade de vida para as presentes e futuras 

gerações nem sempre descreve um discurso “que assegura aos falantes envolvidos um mundo 
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da vida intersubjetivamente partilhado e, ao mesmo tempo, o horizonte no interior do qual 

todos podem se referir a um único e mesmo mundo objetivo.”235 

No caso do Programa Carne Legal, a disposição do Estado de articular mecanismos 

mais eficientes de controle da cadeia produtiva da pecuária, aliada ao uso de recomendações e 

instauração de inquérito civil público pelo Parquet, com o indicativo das possibilidades de 

responsabilização influenciaram a celebração do compromisso de ajustamento de conduta 

pelos obrigados.  No entanto, acredita-se que o móvel da concordância foi a consciência de 

que a lei ambiental não implica, necessariamente, em revés econômico e um comportamento 

atento à legislação e com apoio da tecnologia pode potencializar a atividade do empresário. 

De outro lado, o aperfeiçoamento dos mecanismos alternativos de solução de 

conflitos tem a vantagem de aproximar a sociedade dos instrumentos estatais de tentativa de 

construir a Justiça.   

É oportuno refletir sobre o que segue:   
 
“a aplicação do direito – esse direito que assume um grau acentuado de autonomia – 
é uma garantia importante para a democracia e o desenvolvimento da sociedade, 
mormente se atentarmos para o fato de que é a Constituição que estabelece como 
‘dever ser’ a construção de um Estado Social, afora os demais preceitos que tratam 
os direitos individuais, coletivos e sociais.”236 

 

O exercício da democracia participativa e a maximização do debate sobre questões 

ambientais trazem a lume a inserção de novos atores na deliberação das reparações do meio 

ambiente. A intenção não é criticar as decisões contramajoritárias, mas apenas ressaltar a 

abertura de canais comunicativos com os cidadãos.  Na doutrina estrangeira, há o debate sobre 

a urgência da diversificação de pessoas no trato do direito ambiental, bem como a 

inevitabilidade da passagem de um governo para uma governança ecológica, muito embora de 

difícil transição237. 

                                                             
235 HABERMAS, Jürgen. Verdade e justificação: ensaios filosóficos. (Trad. Milton Camargo Mota). São Paulo: 
Edições Loyola, 2004, p. 107. 
236 STRECK, Lenio. O que é isto – decido conforme minha consciência? Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2012, p. 113. 
237 “Le développement au cours des deux dernières décennies de la transparence administrative et de la 
démocratie participative n'a pas manqué de rejaillir sur le droit de l'environnement. En la matière, l'émergence de 
nouveaux acteurs tels que les associations ou la population elle-même, et la consécration de nouveaux principes 
d'information et de participation, reflètent l'intérêt manifesté par l'opinion publique, parfois de façon virulente, à 
l'égard de questions - tracé d'autoroutes, installation de centrales nucléaires, culture d'OGM, etc. - qui la 
concernent directement. 
Cette évolution traduit le passage du governement à la gouvernance, concept devenu inévitable mais difficile à 
cerner.” O desenvolvimento da transparência administrativa e da democracia participativa, ao longo das duas 
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Muito embora o compromisso de ajustamento de conduta represente um meio 

alternativo de solução de conflitos, é inquestionável que nem sempre o cumprimento é 

voluntário.  Assim, por sua natureza de título executivo extrajudicial238, uma via para o 

adimplemento das cláusulas do compromisso é o processo de execução judicial. 

Para lançar mão desse procedimento, devem-se respeitar as etapas descritas no 

Código de Processo Civil. Na hipótese de o compromisso ser chancelado com a homologação 

em juízo, deverá ser realiza a execução judicial do título das obrigações principais e 

acessórias ainda não cumpridas, sendo o pedido ajuizado no foro do local do dano, consoante 

inteligência dos arts. 2º da Lei 7347/1985 e 98, § 2º, III, do Código de Defesa do Consumidor  

Por se tratar de direito difuso, a disponibilidade para execução do título inadimplido 

não se faz presente, restando ao órgão público, caso não obtido êxito na exigência 

administrativa do acordo, enveredar pela via judicial para execução forçada da obrigação 

inadimplida. 

No caso do programa Carne Legal, a violação dos compromissos assumidos na 

composição implica o pagamento de multa, pelo obrigado, na importância de R$-5,00 (cinco 

reais) por hectare, a ser recolhida em favor do Fundo Estadual de Meio Ambiente.  

Adicionalmente, com a celebração do compromisso, o Ministério Público Federal pactuou que 

pedirá, no Judiciário, a suspensão das ações civis públicas ajuizadas em face do obrigado. 

De fato, caso tivesse a natureza de título executivo judicial, a exemplo da sentença 

arbitral (art. 475-N, IV, do CPC), a celeridade para a exigência das suas cláusulas estaria mais 

fortalecida, no entanto, para esta ocorrência, é necessária uma alteração legislativa, para 

atribuir ao compromisso de ajustamento de conduta a alegada natureza.  

 

 

 

  
                                                                                                                                                                                              
últimas décadas, não parou de repercutir no  âmbito do direito ambiental. Sobre este respeito, o surgimento de 
novos atores, como associações ou a própria população e a consagração dos novos princípios da informação e da 
participação, refletiram o interesse do público, às vezes virulento, com respeito a questões – traçados de rodovias 
instalação de usinas de energia nuclear, o cultivo de OGM etc. - que lhe dizem respeito diretamente.  
Isso reflete a passagem do governo para a governança conceito inevitável, mas de difícil identificação. (tradução 
livre) LANG, Agathe Van. Droit de l’environnement. Paris: Presses Universitaires de France, 2011, pp. 239/240.   
238 Lei 7347/85, Art. 5º, § 6º “Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de 
ajustamento de conduta às exigências legais, mediante cominações, que terão eficácia de título executivo 
extrajudicial.” 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta parte do estudo apresentam-se algumas considerações derivadas dos resultados 

da investigação, tomando como ponto de referencia os seus objetivos.   

Em primeiro lugar, quanto ao Direito Ambiental, a pesquisa sugere que, mais do que 

alterações legais, a efetividade de seus princípios e filosofia depende educação de base, de 

conscientização individual e social. Esses são requisitos essenciais para que indivíduos e 

grupos apresentem mudança de comportamento e ocupem seu espaço de participação, 

assumindo o verdadeiro protagonismo na construção de um Estado de Direito Ambiental 

comprometido com o meio ambiente.  Essa é a premissa para que se efetive a legitimidade do 

respeito ao direito fundamental à qualidade de vida digna para todos, na presente e nas futuras 

gerações. 

No Estado de Direito Ambiental, os princípios constitucionais e a lei fundamentam 

os atos das instituições estatais, ao mesmo tempo em que limitam o exercício das funções 

públicas e indicam obrigações para a participação popular e estatal na construção da 

democracia.  

A simples declaração de direitos não implica na sua efetividade, a incorporação dos 

valores democráticos pela sociedade, a reflexão sobre os conceitos e um viés hermenêutico de 

aplicação da lei são essenciais para a concretização dos direitos fundamentais.  

A inserção de novos direitos na sociedade de risco, a proteção da dignidade humana 

e a projeção de uma existência com sadia qualidade de vida modelam o Estado de Direito 

Ambiental, convergindo a uma nova vertente da atuação do direito, em que a cooperação e o 

diálogo entre os cidadãos e o Estado permitem um debate mais próximo sobre as escolhas 

para uma sadia qualidade de vida. 

Como nossa cultura é de base antropocêntrica e predatória em relação ao meio 

ambiente, numa sociedade globalizada, que tende a privilegiar o consumo desmedido, por 

certo, a conscientização e ação responsável quanto aos princípios atinentes ao meio ambiente 

não será processo espontâneo, apesar da mundialização da problemática ambiental.   

Nesse ponto, merecem relevo as políticas públicas e, nesse contexto, a atuação de 

órgãos e instituições ligadas (direta ou indiretamente) ao ente estatal a quem se atribui a 
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missão de prevenção, proteção e recuperação do meio ambiente.  É nesse cenário que se 

confere relevo ao Ministério Público, que, por natureza e comando constitucional, tem, entre 

outras, a magna atribuição de estar de olhos abertos para proteger o interesse público, também 

no que se relaciona com o meio ambiente.   

Nesse sentido, pode lançar mão de mecanismos informativos, cuja coleta é essencial 

para a aproximação da realidade e alargamento de consensos, além do que permite a 

participação da sociedade na formação de provas, o que importa em um processo de 

amadurecimento da instituição e reconhecimento interno da ampliação do debate com a 

sociedade. 

Ainda no que se relaciona com a missão de contribuir para a efetividade da 

legislação ambiental, o membro do Ministério Público também pode dispor de instrumentos 

como a Recomendação e o Compromisso de Ajustamento de Conduta, como vias efetivas 

para a tutela coletiva de direitos e a busca da realização de Justiça e alternativas à construção 

de um consenso social, bem como de inclusão da sociedade no processo dialógico e na 

participação das decisões acerca da composição das demandas ambientais.  

Para a celebração do compromisso do ajustamento de conduta, é desejável a abertura 

de espaço para oitiva da sociedade, em especial, em conflitos extraordinários, o que pode ser 

realizado com disponibilidade das informações na página da internet do Ministério Público, 

com a inserção desta conduta como rotina das atividades. 

A fim de evitar multiplicidade de critérios, apesar da indispensável autonomia no 

exercício das funções, o Conselho Nacional do Ministério Público, como órgão constitucional 

orientador dos deveres funcionais dos membros, a exemplo do Conselho Nacional de Justiça e 

as suas campanhas de incentivo à conciliação judicial, poderia capitanear as discussões sobre 

o potencial dos meios alternativos de solução de conflitos ora tratados, além fomentar o 

cadastramento das informações sobre os inquéritos civis instaurados e compromissos de 

ajustamento de conduta firmados no Brasil, até porque o sucesso de práticas de outros Estados 

pode ser reproduzido, tal como no programa Carne Legal, onde houve a reprodução dos 

métodos da experiência no Pará no Estado do Mato Grosso. 

A esse respeito, os resultados da pesquisa indicam que onde havia um forte dissenso 

entre os órgãos públicos de defesa do meio ambiente e os empresários do setor da pecuária e, 

mesmo após judicializada as primeiras ações, o Ministério Público, em um exercício 
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democrático de afirmação dos direitos do cidadão e da realização da Justiça por meio do 

debate direto e informal, aliou-se a outros órgãos públicos e deu início a uma intensa 

negociação. 

Após vários estudos e troca de informações, inclusive, com os próprios responsáveis 

pela cadeia produtiva, o Ministério Público celebrou um acordo com efeito mais extensivo 

que os pedidos da ações civis ajuizadas, além de, por meio de Recomendações, esclareceu o 

objeto do programa aos grandes compradores dos produtos pecuários e os convenceu, sem o 

uso da coerção judicial, a comprar somente mercadorias comprovadamente de origem 

fiscalizada pelo Poder Público.  

No que se relaciona com os fundamentos de ecologia profunda e a relação homem e 

natureza a partir desse modelo, a investigação leva a concluir que o aperfeiçoamento dos 

mecanismos de solução alternativa de conflitos contribui para a educação ambiental e a 

mudança de percepção da realidade ecológica pelo homem e de sua relação com a natureza. 

Quanto a resultados da prática de compromisso de ajustamento de conduta, a partir 

de experiência realizada no Estado do Pará, os dados encontrados pela pesquisa indicam que a 

opção por um Ministério Público resolutivo demanda um processo de aproximação dos 

serviços ministeriais à sociedade, com um canal de diálogo facilitado para o conhecimento 

dos valores reclamados pelos cidadãos e o aperfeiçoamento da democracia interna e externa 

da instituição, com a audição do setor econômico e dos atores sociais. 

Entre os exemplos positivos de uso dos meios extraprocessuais de resolução de 

conflitos, o caso da “Carne Legal” foi escolhido em virtude da dimensão da área com pecuária 

irregular, do envolvimento de uma extensa cadeia produtiva e empresarial, com repercussão e 

interesse estaduais e federais em colaborar para o sucesso da negociação. 

A democracia participativa e o desafio de provocar a resolução extraprocessual dos 

interesses difusos ainda é uma porta entreaberta no Ministério Público, cuja eficiência de suas 

atividades constitucionais de defensor dos direitos metaindividuais deveria ser observada com 

mais proximidade pelos poderes públicos e sociedade, sem implicar em ofensa ao princípio da 

independência funcional, mas apenas em exercício do direito de petição e participação.  

Assim, as técnicas extraprocessuais, além de reafirmarem o compromisso 

constitucional de defesa da cidadania, potencializam a prestação de um serviço público 

eficiente e próximo ao ideal democrático de um constitucionalismo compromissório, além de 
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cooperar para uma construção de uma percepção mais ecológica da natureza pelo homem, 

com a reflexão sobre o passado e futuro do seu comportamento com o meio ambiente.  
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ANEXO I: COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – PROGRAMA 

CARNE LEGAL. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E SETOR PECUÁRIO 
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ANEXO II: COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. MUNICÍPIOS 

VERDES. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, ESTADO DO PARÁ, FEDERAÇÃO DA 

AGRIGULTURA, FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS E IBAMA. 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, através dos Procuradores da 
República subscritos, no regular exercício de suas atribuições institucionais, 
com base nos artigos 127, 129, incisos II e III, e 225, caput e § 3º, da 
Constituição Federal, nos artigos 5º, incisos III, alínea d, V, alínea a, e 6º, 
inciso VII, alínea b, e XX, da Lei Complementar nº 75/1993, bem como com 
fundamento no disposto na Lei Federal nº 7.347/1985 doravante denominado 
MPF; e 

  O ESTADO DO PARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, 
sediado no Palácio dos Despachos - Rodovia Augusto Montenegro, Km 09, Município 
de Belém, Estado do Pará, CEP: 66823-010, neste ato representado pelo 
Governador Simão Robson Oliveira Jatene; 

  FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DO PARÁ – FAEPA, neste 
ato representada pelo seu Presidente Carlos Fernandes Xavier; 

  INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 
NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA/PA, com sede em Belém/PA à Av. Conselheiro 
Furtado, nº 1303, Bairro de Batista Campos, CEP 66.035-350, e 

  FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ 
- FAMEP, pessoa jurídica de direito privado, de natureza civil, sem fins lucrativos, 
com área de atuação em todo o Estado do Pará e sede e foro no município de 
Belém, Capital do Estado do Pará neste ato representada pelo seu presidente, o Sr. 
Helder Zahluth Barbalho 

                    O Município de _________________________________, representado 
pelo seu gestor, ______________________________________________________. 
 

 
CONSIDERANDO: 
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 1. que cabe ao Ministério Público, como 
determinado no art. 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988, atuar na proteção e defesa dos interesses sociais e difusos, bem 
como, especificamente, na tutela do meio ambiente, visando à ampla 
prevenção e reparação dos danos eventualmente causados, bem como a 
fiscalização de sua utilização por parte do particular, no interesse de toda a 
sociedade; 

 
 2. que o Ministério Público deve promover a 
proteção dos direitos difusos, dentre os quais está incluído o direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, como prevê o art. 225 da Constituição 
da República Federativa do Brasil de 1988, bem como o art. 2º, I, da Lei nº. 
6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente); 

 
 3. que “Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (art. 225 da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988); 

 
 4. que a competência material para a proteção 
ambiental é comum a todos os entes da federação (art. 23, VI, da Constituição 
da República Federativa do Brasil de 1988); 

 
 5. que a proteção do meio ambiente é princípio 
que deve nortear todas as relações sociais, inclusive as econômicas, e, em 
especial, as voltadas à exploração de recursos naturais (art. 170 da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988); 

 
 6. que o inciso IV do art. 3º da Lei nº. 6.938/81 
(Política Nacional do Meio Ambiente) define como poluidor toda “a pessoa 
física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou 
indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”; 

 
 7. que o art. 2º da Lei nº. 9.605/98, prevendo 
ampla cadeia de responsabilidades, estabelece que “quem, de qualquer forma, 
concorre para a prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas penas a estes 
cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o 
administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, 
o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta 
criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para 
evitá-la”; 

 
 8. que o art. 54 do Decreto nº. 6.514/08 
caracteriza como infração ambiental “Adquirir, intermediar, transportar ou 
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comercializar produto ou subproduto de origem animal ou vegetal produzido 
sobre área objeto de embargo”, prevendo aplicação de multa de R$ 500,00 
(quinhentos reais) por quilograma ou unidade, a partir da divulgação dos dados 
do imóvel rural, da área ou local embargado e do respectivo titular de que 
trata o § 1o do art. 18 e estará limitada à área onde efetivamente ocorreu o 
ilícito”; 

 
 9. que, com base no disposto nos dispositivos 
normativos supramencionados, verifica-se que todos os agentes da cadeia 
produtiva são responsáveis pelos danos ambientais gerados com seu 
consentimento; 

 
 10. que, com base no disposto no art. 225 da 
Constituição da República Federativa do Brasil, o princípio do usuário-
pagador/poluidor-pagador, consagrado na doutrina e jurisprudência pátrias, 
estipula que aquele que utilizar-se de matéria prima natural deve internalizar 
os prejuízos e socializar os lucros, de forma a não prejudicar a sociedade pela 
exploração econômica por si depreendida; 

 
 11. que, com base no disposto nos arts. 225, da 
Constituição da República Federativa do Brasil, e 14, § 1º, da Lei nº. 6.938/81 
(Política Nacional do Meio Ambiente), o princípio da responsabilidade objetiva 
pelo dano ao meio ambiente preconiza que o causador de dano ao bem 
ambiental, mesmo de forma indireta, será por ele responsabilizado sem a 
necessidade de comprovação de culpa, em virtude do dever de cautela a todos 
imposto para com o meio ambiente. 

 
 12. que, com base no disposto no Código de 
Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078/90), em seus arts. 4º, III, e 6º, II, a 
informação é tanto um princípio das relações de consumo quanto um direito do 
consumidor, devendo ser adotadas todas as medidas necessárias à identificação 
da proveniência, qualidade e legalidade de qualquer produto fornecido ao 
consumo; 
  
 13. a necessidade técnica de maiores estudos por 
cada município a fim de se garantir que o licenciamento ambiental seja realizado 
respeitando-se os corredores ecológicos existentes;  
  
 14. os convênios fomentados pela Faepa de 
apoio à realização do Cadastro Ambiental no Estado do Pará; 

 

 15. que os prazos para o requerimento de 
licenciamento ambiental estabelecidos nos acordos  firmados com o Governo, com 
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a indústria e com os produtores era de 12 (doze) meses e se encerra na data de 
30/11/2010. 

  
Resolvem celebrar o presente Termo de Compromissos que será regido pelas 
seguintes disposições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

 

1.1 - O presente Termo de Compromisso tem por objeto os compromissos firmados 
pelas diversas indústrias do Estado do Pará, Governo do Estado e Faepa perante 
o MPF com o fim de solucionar os problemas e garantir a concretização dos 
objetivos indicados nas considerações iniciais em relação aos seus fornecedores 
do Estado do Pará bem como promover a melhoria da qualidade sócio-
ambiental da atividade produtiva dos municípios paraenses. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA : 

2.1 Pelo presente instrumento, os prazos para o requerimento do licenciamento 
ambiental por parte dos produtores rurais previstos nos acordos firmados referidos 
na cláusula 1.1 ficam prorrogados da seguinte maneira: 

a) propriedades acima de três mil hectares – até a data de 30/08/2011 

b) propriedades acima de 500 hectares até três mil hectares – até a data de 
31/12/2011 

c) propriedades de até 500 hectares – até a data de 30/06/2012 

 

parágrafo primeiro – Fica nula a prorrogação dos prazos acima referidos, para que 
os produtores tenham a licença ambiental, dos Municípios que, embora assinem 
esse Termo de Compromisso, não tomem as iniciativas cabíveis não cumprindo as 
metas estabelecidas na Cláusula Terceira. 

 

parágrafo segundo - Para que os produtores do Município possam manter o 
benefício da prorrogação do prazo de licenciamento desse item deverá o Município 
e os signatários do Pacto mencionados no item 3.1 ter 80% do seu território  
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relativo a imóveis privados ou posses – (excluindo-se áreas protegidas, 
assentamentos, acampamentos e PDS de responsabilidade do Incra) no Cadastro 
Ambiental Rural até 30/06/2011. 

parágrafo terceiro – As invasões de propriedades ou áreas serão analisadas 
individualmente pelo Grupo de Trabalho cabendo ao MPF promover a 
responsabilidade, após a identificação da área pelo Município como sendo de 
invasão, de quem adotar a prática de novos desmatamentos ilegais não podendo 
haver aproveitamento econômico do desmatamento ilegal. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DOS MUNICÍPIOS E DA SOCIEDADE CIVIL: 

 

3.1 Celebrar em conjunto com as organizações dos produtores e organizações 
sociais do município um pacto pelo controle do desmatamento. Participam do 
pacto a câmara dos vereadores, as entidades que representam o setor econômico, 
como Sindicatos Patronal e de Trabalhadores Rural, Florestal e de Agricultura 
Familiar. O Presidente da Câmara deve subscrever para que o Legislativo referende 
explicitamente o trabalho seguinte de monitoramento pela Prefeitura. Dentre as  
metas do pacto celebrado no Município deve se incluir que todos os produtos 
gerados em suas cidades (carne, leite, grãos, madeira, etc)  sejam socialmente 
justos (sem trabalho análogo ao escravo ou degradante) e ambientalmente 
corretos.  

3.2 Será criado um grupo de trabalho com os signatários do Pacto para que, 
conforme o artigo 23, VI, da CR 88, bem como a partir da realidade de cada 
Município, seja criada uma estrutura de monitoramento, fiscalização e controle do 
desmatamento com estrutura mínima de georreferenciamento nos prazos que serão 
estabelecidos pelo mencionado grupo de trabalho, até a data de 30/03/2011. 

3.3  Para que os produtores do Município possam manter o benefício da prorrogação 
do prazo de licenciamento do item 2.1 deverá o Município e os signatários do Pacto 
mencionados no item 3.1  cumprir a obrigação de que o Município não poderá estar 
na lista do Ibama daqueles que mais desmatam ou, se já estiver, deverá 
providenciar sua exclusão no prazo de 01 (um) ano mantendo o controle do 
desmatamento em níveis inferiores a 40km2 por ano contado de agosto de 2010 a 
julho de 2011 e assim sucessivamente. 
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3.3.1 Quando o desmatamento ocorrer em áreas protegidas, assentamentos, 
acampamentos e PDS de responsabilidade do Incra, terras indígenas e de 
quilombolas caberá ao Município a identificação do fato e a comunicação em 10 
(dez) dias  ao órgão federal responsável pela área para que este possa evitar o 
desmatamento e ao Ministério Público Federal. 

3.3.2 Adotado o procedimento pelo Município do item 3.3.1, eventual 
desmatamento que ali ocorra não será de sua responsabilidade e, portanto, não 
servirá de base para a contagem da meta estabelecida no item 3.3.  

3.3.3 As invasões de propriedades ou áreas serão analisadas individualmente pelo 
Grupo de Trabalho cabendo ao órgão responsável promover a responsabilidade, 
após a identificação da área pelo Município como sendo de invasão, de quem 
adotar a prática de novos desmatamentos ilegais não podendo haver 
aproveitamento econômico do desmatamento ilegal. 

 

3.4 Introduzir nas escolas municipais, em prazos a serem definidos pelo grupo de 
trabalho mencionado no parágrafo segundo, noções de Educação Ambiental de 
forma transversal. 

 

Parágrafo primeiro - O monitoramento do desmatamento e o cumprimento das 
metas estabelecidas acima poderá ser feito a partir de consórcio entre vários 
municípios. 

Parágrafo segundo - Deverá ser criado um grupo de trabalho entre todos os 
envolvidos, até a data de 09/02/2011, para acompanhar o processo de 
descentralização da gestão ambiental para o Município, o cumprimento das metas 
aqui estabelecidas, bem como trabalhar em medidas de apoio e proteção a todo o 
setor produtivo. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ESTADO DO PARÁ:  

4.1 Concluir até 06/2011 a implementação total da guia de trânsito animal 
eletrônica – GTAE, imediatamente após a sua implementação pelo Governo do 
Estado do Pará. 
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4.2  Garantir, através dos órgãos competentes, até as datas establecidasno item 
2.1, que a nota fiscal de comercialização de gado só seja emitida para 
propriedades rurais devidamente cadastradas no CAR; 

4.3 Assumir a responsabilidade no que tange à estrutura de monitoramento de 
realizar, por seus órgãos ou por meio de Convênios, a leitura e informação dos 
novos pontos de desmatamento comunicando imediatamente por meio eletrônico 
ao Município que procederá à identificação (deslocando-se ao local) da prática e 
adotará as medidas cabíveis para o cumprimento do presente acordo. 

4.4 Concluir em até 06 (seis) meses da assinatura deste termo a validação dos 
Cadastros Ambientais Rurais realizados a fim de se cancelar eventuais inscrições 
irregulares que deverão ser comunicadas ao Ministério Público Federal para fins de 
responsabilização penal e civil.  

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA FAEPA: 

 

5.1 Divulgar o presente instrumento entre os produtores rurais. 

5.2 Apoiar materialmente o cumprimento da legislação aos produtores rurais. 

5.3 Diligenciar junto aos Sindicatos rurais para que esse assumam papel ativo no 
processo e busquem auxiliar o Prefeito nos seus trabalhos. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: 

 

6.1 Tomar todas as medidas judicias e extrajudiciais no sentido de garantir o 
acesso aos órgãos públicos para possibilitar a regularização dos produtores em 
tempo hábil. 

6.2 Trabalhar junto ao Incra para garantir a emissão do CCIR para os produtores 
que cumpriram toda a legislação em tempo hábil. 

6.3 Trabalhar juntos às instituições financeiras para garantir o amplo acesso aos 
financiamentos para aqueles produtores que cumprirem a legislação além de apoiar 
os Municípios na capacitação e construção de sua estrutura. 
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6.4 Trabalhar junto ao Município pela geração de benefícios em compensação à 
preservação de floresta. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO IBAMA: 

 

7.1 Excluir através de termos de ajuste de conduta individuais todos os embargos 
impostos no Estado para os Municípios que cumprirem as metas aqui estabelecidas  
a fim de permitir a continuidade das atividades produtivas nas áreas em que for 
levantado o embargo 

7.2 Não embargar áreas que iniciem o processo de regularização garantindo a 
continuidade da atividade produtiva. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

8.1 Todas as notificações e demais comunicações entre as PARTES deverão ser por 
escrito e enviadas aos endereços e pessoas constantes deste instrumento por carta 
com aviso de recebimento ou outro meio assemelhado com prova de recebimento. 

8.2 A alteração de endereço por qualquer uma das PARTES, deverá ser de imediato 
comunicado por escrito à outra PARTE. Até que seja feita essa comunicação, serão 
válidos e eficazes os avisos, as comunicações, as notificações e as interpelações 
enviadas para o endereço constante do preâmbulo deste instrumento. 

8.3 Considerando o Termo de Compromisso assinado pelo Governo do Estado do 
Pará com o Ministério Público Federal de disponibilizar a quantia de até R$ 5 
milhões anuais, corrigidos monetariamente pelo IGPM - FGV, para financiamento do 
fundo estadual do meio ambiente a fim de ser efetivada auditoria anual 
independente para fiscalização do cumprimento dos termos do Termo aqui 
assinado, todas as cláusulas desse instrumento só possuem eficácia e validade a 
partir do momento da contratação da empresa de auditoria pelo Governo do 
Estado. 
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CLÁUSULA NONA – DA CLÁUSULA PENAL E TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL: 

 

9.1 O descumprimento ou violação dos compromissos assumidos implicará na 
ausência de prorrogação dos prazos para licenciamento ambiental anteriormente 
estabelecidos nos termos de ajuste firmados anteriormente. 

9.2 O presente Termo terá eficácia de título executivo extrajudicial, na forma dos 
arts. 5° e 6° da Lei n° 7.347/85, e art. 585, VII, do Código de Processo Civil. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

10.1 Fica autorizada a divulgação do presente Termo para terceiros e público em 
geral pelas partes. O MPF disponibilizará publicação de seu extrato no Diário Oficial 
da União. 

10.2 A partir da assinatura de presente Termo de Compromisso pela Faepa, terá a 
FAMEP – Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará, o prazo de 30 
(trinta) dias para ratificação do presente termo devendo cada Município, de forma 
facultativa e individual, ratificá-lo até a data de 01/03/2011. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

11.1 O presente Termo de Compromisso tem prazo indeterminado; 

11.2 As disposições referentes ao licenciamento ambiental não implicam no 
reconhecimento pelo MPF de qualquer legalidade quanto à ausência de 
licenciamento, área de preservação permanente e reserva legal. A discussão sobre 
tal regularização, inclusive quanto à viabilidade, deverá ser objeto de 
procedimento específico junto ao órgão ambiental estadual ou federal, cuja 
regularidade poderá ser aferida pelo MPF, em atuações individualizadas; 

 



158 

 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO: 

12.1 Fica eleita a Subseção Judiciária de Belém para dirimir quaisquer dúvidas ou 
questões que possam originar do presente compromisso, renunciando as PARTES a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, ou que venha a ser.  

E, por estarem justas e acordadas, assinam o presente Termo, em 2 (duas) vias de 
igual teor e forma, elaboradas em 10 laudas, todas devidamente rubricadas, 
juntamente com as testemunhas abaixo indicadas. 

 
 
Belém, __ de ____________ de 20__. 
 

 
DANIEL CÉSAR AZEREDO AVELINO 

PROCURADOR DA REPÚBLICA 
 

 
         ALAN ROGÉRIO MANSUR SILVA                      UBIRATAN CAZETTA 
          PROCURADOR DA REPÚBLICA               PROCURADOR DA REPÚBLICA 
 

 
JOSÉ AUGUSTO TORRES POTIGUAR 

PROCURADOR REGIONAL DA REPÚBLICA 
 

FELÍCIO PONTES JR. 
PROCURADOR DA REPÚBLICA 

 
BRUNO ARAÚJO SOARES VALENTE 

PROCURADOR DA REPÚBLICA 
 

IGOR NERY FIGUEIREDO 
PROCURADOR DA REPÚBLICA 

 
 

ANDRÉ SAMPAIO VIANA 
PROCURADOR DA REPÚBLICA 

 
MARIA CLARA BARROS NOLETO 
PROCURADORA DA REPÚBLICA 

 
MUNICÍPIO DE ________________________________________ 

 


