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RESUMO
O presente ensaio desenvolve o conceito de neoconstitucionalismo e sua evolução,
relacionando sua influencia em face da proteção ambiental no Brasil. Pretende-se demonstrar
a relação existente entre o neoconstitucionalismo e o meio ambiente nas decisões do Tribunal
Regional Federal Primeira Região. O objetivo geral é analisar a influência do
neoconstitucionalismo nas decisões ambientais no Tribunal Regional Federal Primeira
Região. Como objetivos específicos, analisar o arcabouço jurídico e teórico utilizado para
fundamentação das decisões referente à temática ambiental, demonstrar que o Tribunal
Regional Federal Primeira Região não vem aplicando a teoria neoconstitucionalista em suas
decisões e demonstrar a necessidade da mudança deste cenário. Tem como referencial teórico
Wolkmer, Barroso, Sarmento, Strek e Val, que se empenham em conceituar e contextualizar o
neoconstitucionalismo. Na abordagem ambiental, foi adotado Milaré, Silva e Deon Sete, na
construção deste estudo. O trabalho está estruturado em quatro capítulos, inicialmente será
conceituado e contextualizado o neoconstitucionalismo, apresentando as principais
características e como este se relaciona com o direito ambiental, incluindo as idiossincrasias
mais relevantes do neoconstitucionalismo na América Latina. O segundo capítulo ocupa-se do
conceito e aspectos relevantes a proteção ambiental, com suas especificidades. Por derradeiro,
apresenta-se a pesquisa de campo e seus resultados, seguindo-se das considerações finais
sobre o tema e perspectivas para futuros estudos.
Palavras-chave: Neoconstitucionalismo. Meio Ambiente. Tribunal Regional Federal
Primeira Região.

ABSTRACT
This paper develops the concept of neoconstitutionalism and its evolution, relating its
influence in the face of environmental protection in Brazil. The aim is to demonstrate the
relationship between the neoconstitutionalism and the environment in the decisions of the
Federal Court First Region. The overall objective is to analyze the influence of
neoconstitutionalism in environmental decisions in the Federal Court First Region. The
specific objectives, analyze the legal and theoretical framework used to give reasons for
decisions related to environmental issues, demonstrate that the Federal Court First Region is
not applying the theory neoconstitucionalista in their decisions and demonstrate the need to
change this scenario. Its theoretical framework Wolkmer, Barroso Sarmento, Stręk and Val,
who strive to reputable and contextualize the neoconstitutionalism. Environmental approach
was adopted Milaré, Silva and Deon Sete, the construction of this study. The work is divided
into four chapters, will initially conceptualized and contextualized the neoconstitutionalism,
presenting the main features and how it relates to the environmental law, including the most
relevant idiosyncrasies of neoconstitutionalism in Latin America. The second chapter deals
with the concept and relevant aspects of environmental protection, with its specificities. For
the last, shows the field survey and its results, followed by the final remarks on the topic and
perspectives for future studies.
Keywords: Neoconstitutionalism. Environment. Federal Court First Region.
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INTRODUÇÃO
No regime democrático, o legislador, representante legítimo do povo, ouve seus
anseios e necessidades e formula leis. Não apenas para organizar o Estado, mas também para
satisfazer os interesses daqueles a quem ele representa. O papel do doutrinador é diferente.
Ele observa o direito posto, a realidade social, a forma como o judiciário relaciona os fatos e
as normas, e então se debruçam, não apenas estudando, mas formando teorias, indicando os
caminhos que o legislador deve tomar e a melhor forma de decidir.
Muito é dito pela doutrina, mas poucos estudos são realizados para identificar a
materialização daquilo que foi teoricamente desenvolvido. Páginas sem fim são escritas,
residindo então à necessidade de verificar a utilidade, a aplicação prática destas longas horas
de estudo e reflexão.
É sabido que o direito, como ciência social aplicada, evolui, transforma e é
transformado pelos movimentos sociais. Crises econômicas e as guerras são exemplos dessa
relação simbiótica entre o direito e a sociedade. Dentre os avanços doutrinários derivados de
eventos sociais que marcaram a história da humanidade, o constitucionalismo.
Dentre tantos conceitos de constituição, e sua evolução, pode-se adotar o seguinte1:
Como es bien conocido , la idea de Constitución es mucho más antigua que
su concepto. Este último no surge hasta que nace el Estado constitucional a
finales del siglo xviii; en cambio, desde la más remota Antigüedad, o al
menos desde el mundo griego y romano, puede detectarse la idea de que
existen o deben existir en toda comunidad política un conjunto de normas
superiores al derecho ordinario cuyo objeto sería preservar la continuidad de
la firma de organización que rige en esa comunidad. Esa idea, presente desde
luego en los períodos de esplendor de la democracia ateniense y de la
república romana, resurge en la Edad Media como base de la llamada
«constitución estamental» y continúa en la Edad Moderna a través de la
noción de lex fundamentalis.

Mas a história demonstrou que a constituição necessitava ser vista de forma especial,
mais

influente

e

com

aplicação

direta

de

seus

dispositivos,

surge

assim

o

neoconstitucionalismo. Entendido como um movimento de revalorização do direito
constitucional que vem sendo adotado em diversos países, e apresenta uma verdadeira
modificação na forma de compreensão do ordenamento jurídico. Tal modificação altera de
forma direta a ação do magistrado.

1

REYES, Manuel Aragón. La constitución como paradigma, in Teoría del neoconstitucionalismo - Ensayos
escogidos. CARBONELL, Miguel (ed.). Madrid: Trotta; 2007. p. 9-10.
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A inovação constitucional trouxe modificações substanciais, em especial para o
magistrado2, vejamos:
En parte como consecuencia de la expedición y entrada en vigor de ese
modelo sustantivo de textos constitucionales, la práctica jurisprudencial de
muchos tribunales y cortes constitucionales ha ido cambiando también de
forma relevante. Los jueces constitucionales han tenido que aprender a
realizar su función bajo parámetros interpretativos nuevos, a partir de los
cuales el razonamiento judicial se hace más complejo. Entran en juego las
técnicas interpretativas propias de los principios constitucionales, la
ponderación, la proporcionalidad, la razonabilidad, la maximización de los
efectos normativos de los derechos fundamentales, el efecto irradiación, la
proyección horizontal de los derechos (a través de la drittwirkung, eficacia
entre particulares), el principio pro personae, etcétera. El campo de
aplicación por excelencia de todas estas técnicas de interpretación es el de
los derechos fundamentales, como es obvio.

Para a modificação no paradigma de aplicação da norma constitucional, torna-se
fundamental a adequação do judiciário. Este não deve mais ater-se a olhar para a constituição
como um objeto de organização política, reconhecendo seu valor normativo.
Carbonell3 destaca a escassez de estudo sobre o tema, apontando para o crescimento
de adeptos. Desta forma, reconhece a necessidade de um estudo mais aprofundada, evitando
equívocos, em especial, na prática jurisprudencial.
É sabido que as decisões dos tribunais são reconhecidas fontes do direito. Assim, é
salutar a observação da fundamentação dos acórdãos em temas específicos, descobrindo assim
em que está constituído o direito criado pelos tribunais. Desta forma, o presente trabalho
centrou-se em demonstrar a relação existente entre o neoconstitucionalismo e o meio
ambiente nas decisões do Tribunal Regional Federal Primeira Região.
No que diz respeito ao meio ambiente, não se considera apenas em crise a fauna e a
flora. O conceito ampliado vem sendo cada vez mais aceito, por ser mais completo4:
Trata-se da crise do aquecimento global, do ar irrespirável, da desigualdade
brutal de renda, da tributação regressiva e indireta, da carência flagrante de
qualidade educacional (cognitiva e de caráter), do stress hídrico, da
regulação inerte ou tardia, do desaparecimento de espécies e da produção de
resíduos em ritmo superior ao da população.

2

CARBONELL, Miguel. Neoconstitucionalismo. Diccionario de Derechos Humanos. Universidad de Alcalá.
Disponível em: <http://diccionario.pradpi.org/inicio/index.php/terminos_pub/to_pdf/101> Acesso em 20 de abril
de 2015.
3
CARBONELL, Miguel (ed.). Teoría del neoconstitucionalismo - Ensayos escogidos. Madrid: Trotta; 2007.
p. 9-10.
4
FREITAS, Juarez. Sustentabilidade revisitada in Leituras PUCRS: Fronteiras do Pensamento / Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul. – N. 1 (out. 2014) – Porto Alegre: EDIPUCRS, 2014. p. 21-23.
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Nesse aspecto, a proteção múltipla ao meio ambiente, surge e se firma nas cartas
constitucionais num número crescente de países, em especial na América Latina. Princípios
ambientais são recepcionados pelo texto constitucional,
Tem como objetivo geral analisar a influência do neoconstitucionalismo nas decisões
ambientais no Tribunal Regional Federal 1ª Região (TRF1). Como objetivos específicos,
analisar o arcabouço jurídico e teórico utilizado para fundamentação das decisões referente à
temática ambiental; Demonstrar que o Tribunal Regional Federal 1ª Região não vem
aplicando a teoria neoconstitucionalista em suas decisões; Demonstrar a necessidade da
mudança deste cenário.
A escolha do Tribunal Regional Federal 1ª Região levou em conta o espaço geográfico
de sua jurisdição, que viabiliza o contato com uma pluralidade de tipos de dano ambiental, o
que possibilita quantidade e variedade de decisões acerca do tema.
A escolha do tema funda-se na relevância de identificar a aplicação da teoria
doutrinária na prática dos tribunais. Muito se é explanado pela doutrina, mas não há muitos
estudos que visem verificar o quanto vem sendo aplicado efetivamente, e se tais teorias tem
viabilidade no ordenamento pátrio.
Dentre os ramos do direito, a escolha da temática ambiental se justifica na medida da
inovação implantada pela Constituição Federal de 1988, quando a proteção ambiental no
Brasil ganhou status constitucional. Com a escassez de recursos naturais, houve uma
acentuada preocupação com a preservação do meio ambiente. Reside então a necessidade de
uma constante investigação sobre tudo que se relaciona a temática ambiental, buscando assim
vislumbrar todas as formas possíveis de viabilizar não apenas a conservação, mas o melhor
uso possível dos recursos naturais.
A pesquisa ora elaborada buscou alcançar seus objetivos fundamentando-se tanto em
conteúdos eminentemente bibliográficos e documentais, analisando livros doutrinários nas
especialidades do Direito Constitucional, filosofia do direito, direito ambiental, bem como
decisões judiciais em todos os seus aspectos. Assim, o instrumento utilizado na confecção
deste trabalho foi à análise de documentos, sendo entendidos em seu sentido genérico, quais
sejam análise de livros doutrinários, documentos oficiais, legislação e documentos técnicos,
utilizando as vantagens deste tipo de pesquisa, que favorece cobertura ampla de fenômenos se
comparado aos demais instrumentos existentes.
Também se utilizou o levantamento do universo de decisões sobre a temática
ambiental, definindo em seguida a amostra a ser analisada. Partindo da amostragem das
decisões do tribunal, buscou-se assim confirmar ou negar as hipóteses estabelecidas,
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empenhando-se ainda em revelar, em sede de recurso, vem sendo aplicado o
neoconstitucionalismo. A amostra coletada representa 5% (cinco por cento) das decisões
exaradas no período de 05 de outubro de 1988 a 31 de dezembro de 2014. Foram então
analisados os fundamentos utilizados para as decisões, identificando ou não a aplicação da
teoria neoconstitucionalista.
É importante frisar que a utilização de uma amostra, não revela a realidade do
universo das decisões, mas se configura como indicativo da aplicação da teoria
neoconstitucionalista ou de sua ausência. Os métodos estatísticos utilizados estão dispostos no
capítulo correspondente.
Na perspectiva neoconstitucional, adotou-se como referencial teórico Wolkmer,
Barroso, Sarmento, Strek e Val, que se empenham em superar o conceito e alcançar o cerne
do debate sobre o tema, inclusive descrevendo a especificidade latina quanto à temática. Na
abordagem da temática ambiental, foi adotado Milaré, Silva e Deon Sete, dentre outros, na
construção deste estudo. Ao longo deste trabalho são apresentadas as críticas mais comuns,
em especial quanto ao conceito de neoconstitucionalismo e de meio ambiente.
O trabalho está estruturado em três capítulos, inicialmente será apresentado conceitos
básicos e contextualização histórica do neoconstitucionalismo, apresentando as principais
características e como este se relaciona com o direito ambiental.
O segundo capítulo ocupa-se do conceito e aspectos relevantes a proteção ambiental,
com destaque para a competência ambiental no Brasil. Por derradeiro, apresenta-se a pesquisa
de campo e seus resultados, seguindo-se das considerações finais sobre o tema e perspectivas
para futuros estudos.
O presente ensaio, longe de se empenhar em esgotar o tema, aponta para a necessidade
de se investigar a fundamentação das sentenças no Brasil, não com objetivo de tecer críticas
ao judiciário, mas sim de verificar a aplicabilidade dos resultados obtidos pela doutrina,
relacionando a teoria com a prática dos tribunais.
1.1

TEMAS CORRELATOS AO NOVO CONSTITUCIONALISMO
Não há como falar em novo constitucionalismo, sem falar nos movimentos teóricos

que o antecederam. Desta forma, será apresentado de forma sucinta, os principais aspectos do
jusnaturalismo, positivismo, ativismo judicial, judicialização e constitucionalismo.
Partindo da ideia que a divindade ditava as normas, e para o homem restava o dever da
obediência, com a ausência de um Estado soberano, que aglutinava e organizava a vida social,
temos a tentativa de justificar os atos em alguma espécie de direito natural. Bobbio faz
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apresenta uma distinção do jusnaturalismo ao longo da história, demonstrando a realidade
social e atividade do estado em cada período. Concluí confrontando a dicotomia naturalpositiva nos respectivos momentos5.
O estado primitivo, jusnaturalista, não se ocupava na formulação de normas. Ao juiz
cabia aplicação do direito nascido no meio social6:
O Estado primitivo em geral não se preocupa em produzir normas jurídicas
mas deixa a sua formação a cargo do desenvolvimento da sociedade, e
eventualmente aquele que deve dirimir as controvérsias, o juiz, tem a
incumbência de fixar, de quando em quando, a regra a ser aplicada. Falamos
do juiz porque seguindo as modificações de sua posição e de sua função
social é que colhemos a passagem do direito não-estatal ao estatal e a
passagem, ligada a esta, da concepção dualista do direito (direito natural,
direito positivo) à monista (apenas o direito positivo).

A migração para o positivismo acompanhou a necessidade que o contexto histórico
apresentava7:
A sociedade medieval era uma sociedade pluralista, posto ser constituída por
uma pluralidade de agrupamentos sociais cada um dos quais dispondo de um
ordenamento jurídico próprio: o direito aí se apresentava como um
fenômeno social, produzido não pelo Estado, mas pela sociedade civil. Com
a formação do Estado moderno, ao contrário, a sociedade assume uma
estrutura monista, no sentido de que o Estado concentra em si todos os
poderes, em primeiro lugar aquele de criar o direito: não se contenta em
concorrer para esta criação, mas quer ser o único a estabelecer o direito, ou
diretamente através da lei, ou indiretamente através do reconhecimento e
controle das normas de formação consuetudinária. Assiste-se, assim, àquilo
que em outro curso chamamos de processo de monopolização da produção
jurídica por parte do Estado.

Com o estado moderno, há um afastamento da participação popular na criação das
normas. O Estado monopoliza a produção e aplicação da lei, vinculando a sociedade a sua
obediência.
Para Bobbio, o positivismo apresenta problemas. Entender que o direito é fato e que a
valoração é emotiva e que o prejudica, afastando assim a moral; entender que são normas
instituídas com uso da força, com coerção; a lei como fonte do direito, reconhecendo a
existência de outras fontes; a norma como comando imperativo; a necessidade de coerência e

5

BOBBIO, Norberto. O Positivismo Jurídico: Lições de filosofia do direito; compiladas por Nello Morra;
tradução e notas Márcio Pugliesi, Edson Bini, Carlos E. Rodrigues.- São Paulo: Ícone, 1995. p. 15-23.
6
Idem, p. 27.
7
Ibidem, p. 27.
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completitude do ordenamento, já que a norma não deve ser considerada sozinha; o método
para interpretação da norma; a obediência absoluta a lei8.
Ainda persistem os equívocos em torno do que vem a ser positivismo9.
Positivism is an idea that has generated a great deal of confusion, even
exasperation. Stumped, especially by these papers, Professor Robert Gordon
announced that he had "come to the conclusion that a positivist is someone
who sounds very positive." Part of the confusion stems from the fact that
positivism is both a theory of ethics and a theory of knowledge and that both
versions of positivism are present in the law.
The ethical version, which I will call "ethical positivism," is concerned with
the validity of prescriptive norms. It insists on a distinction between the
existence of a norm and its moral correctness, and maintains that validity is
largely a judgment about the existence of a norm, not its moral correctness.
Legal positivism is but one variant of ethical positivism and represents the
view that there is no necessary or logical relationship between what the law
is and what the law ought to be. Law can be unjust or evil and yet be law, in
the sense that citizens have the duty to obey the law and that officials are
entitled to punish those who disobey it.
Though ethical positivism celebrates the distinction between "is" and
"ought," and demands that we do not confuse the existence of a law with its
moral correctness, it in no way favors the "is." The law as it exists must be
changed, a positivist might insist, in order to make it more just, to bring it
more nearly into conformity with the "ought."

Assim, o positivista ideal, deve não apenas observar a norma, mas empenhar-se na
formulação da norma ideal, que seja efetiva, que atenda a realidade social a qual está
direcionada. A distinção entre o ―ser‖ e o ―dever ser‖, esta presente no positivismo ético. Ele
busca correção e aperfeiçoamento da lei.
Fica assim evidente, que, não é proposta positivista o afastamento do valor da norma.
O que pretende-se é a obtenção de uma norma que, na sua formação, esteja eivada dos valores
sociais (positivismo ético), e que, quando esta esteja em vigor, seja eficaz e efetiva. A norma
posta deve ser observada, com o afastamento do valor, vez que, este já esteve presente em sua
formação.
Ao se falar em normas, legitimidade é um problema. Habermas e Perelman
empenham-se em explicar a legitimidade. Para Habermas, a participação de todos é o que
legitima o processo. Perelman, partindo do auditório universal, chega a conclusão semelhante.
Definir valor é questão chave para ambos os autores.

8
9

Ibidem, p. 131-134.
FISS, Owen M. The Varieties of Positivism in The Yale Law Journal. Volume 90. Number 5. April 1981.
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O ativismo judicial, do qual muito se fala na doutrina, também carece de problemas
quanto a sua definição10.
Assim, em meio à dificuldade de se definir o ativismo judicial, mas, em
contrapartida, com a existência de diversos entendimentos sobre a temática,
em uma tentativa de sistematizar as concepções existentes, é possível
elencar, por exemplo, algumas perspectivas de abordagem: a) como
decorrência do exercício do poder de revisar (leia-se, controlar a
constitucionalidade) atos dos demais poderes; b) como sinônimo de maior
interferência do judiciário (ou maior volume de demandas judiciais, o que,
neste caso, configuraria muito mais a judicialização); c) como abertura à
discricionariedade no ato decisório; d) como aumento da capacidade de
gerenciamento processual do julgador, dentre outras. Ressalte-se que, apesar
de ser possível identificar essas tendências no contexto da doutrina
brasileira, fica difícil de encontra o que se poderia chamar de
posicionamentos puros. Na verdade, o que se pretende referir é que, na
maioria das vezes estes enfoques acabam se misturando e se confundindo,
sem que haja, portanto, um compromisso teórico de se definir o que seja
ativismo.

Infere-se ainda, que o ativismo judicial é identificado com o controle judicial que
incido sobre as políticas de governo11. Esse controle, que revisa as ações do governo, num
sentido amplo, incluindo aqui o controle de constitucionalidade, vem sendo aceito como uma
ação que independe do judiciário, mas que cabe a ele sempre decidir.
Adotando como definição ―desse modo, tem-se uma concepção de ativismo que pode
ser assim sintetizada: como a configuração de um Poder judiciário revestido de supremacia,
com competências que não lhe são reconhecidas constitucionalmente‖. Esse conceito
reconhece a relação entre a política e o direito, ponderando que essa conexão não autoriza o
ativismo judicial. Entende como equívoco admitir como sinônimo ativismo e judicialização
da política, sendo este, um reflexo da sociedade em regime democrático, revelando-se
fenômeno contingencial12.
O novo constitucionalismo pode favorecer ou viabilizar o ativismo judicial, mas não
deve ser considerado como um produto deste. Com a democracia vigorando em um número
maior de países a cada dia, o crescimento das mais variadas demandas, inclusive com
temática política, observa-se o crescimento em progressão geométrica da atividade
jurisdicional. Do poder judiciário se espera solução para todas as demandas possíveis.
Vivenciamos o momento de ampla prevalência do poder judiciário, superando o poder
executivo e legislativo, o que tem gerado inúmeros questionamentos.

TASSINARI, Clarissa. Ativismo judicial – uma análise da atuação do judiciário nas experiências
brasileira e americana. Universidade Vale dos Sinos – UNISINOS, 2012. p. 25.
11
Idem, p. 25.
12
Ibidem, p. 25 e 26.
10
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Dentre os questionamentos, a questão da legitimidade é a mais discutida. Teria o
judiciário poder para suplantar decisões de mérito administrativo, como as previstas em
planos de governo? Ou ainda, tornar sem efeito leis elaboradas pelos representantes do povo,
que foram eleitos para tal finalidade?
A expansão jurisdicional, em especial no Brasil, que surgiu com a redemocratização,
após a ―ruptura‖ com o regime militar, tem o condão de buscar efetivar os preceitos
constitucionais que, por algum motivo não tenha sido realizado. A abertura para buscar junto
ao judiciário, inclusive na ausência de legislação, o atendimento aos anseios individuais ou
coletivos, explica o grande número de processos, e a judicialização de todas as questões.
É imperativo ainda falar sobre o constitucionalismo. Com os ideais da Revolução
Francesa, o desejo da proteção de direitos individuais perante a ação do estado restou
demonstrada nas cartas constitucionais. Não que direitos fundamentais não tenham sido até
aqui reconhecidos, mas nesse período vivenciou-se maior empenho por tais direitos13.
O constitucionalismo possui a marca indelével que é a proteção dos direitos
individuais contra a interferência do Estado. Foi com a ―Era das
Descobertas‖ houve o soerguimento dos estados nacionais e a instalação do
mercantilismo. E a busca obsessiva pelo equilíbrio da balança comercial pelo
incremento das exportações.
A gênese do constitucionalismo está atrelada ao ímpeto quanto a positivação
dos direitos e garantias aptos a salvaguardar os indivíduos contra o arbítrio
do Estado.

O estado tem o seu poder limitado. Deve garantir os direitos e garantias individuais, e
o indivíduo tem na via judicial a ferramenta necessária para fazer frente ao estado. Não há
outro caminho: com a proposta de viabilizar o instrumento para fazer valer as garantias
constitucionais, como o direito a participação popular, pra não estender citando outros, meios
processuais são estabelecidos, e qualquer oposição a isto, será resolvida pelo judiciário.
Nessa geração de direitos fundamentais, a dignidade da pessoa humana assume papel
relevante, vejamos sua definição14:
Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva
reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e
consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste
sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a
pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano,
como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma
13

LEITE, Gisele. Constitucionalismo e sua história. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIV, n. 94, nov 2011.
Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=
10611>. Acesso 23 de abril 2015.
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SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais. 4. ed. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2004. p. 60
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vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e coresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com
os demais seres humanos

Ainda questionável a abrangência da dignidade da pessoa humana, e a inteligência na
aplicação desse conceito, não se pode negar sua relevância. Não basta ter direito a vida,
liberdade e igualdade. A vida precisa ser digna, e para alguns até mesmo com a garantia da
felicidade15. De forma semelhante à liberdade e igualdade não devem apenas obter o
reconhecimento substancial, mas material e com qualidade que viabilize sua fruição.
Após vislumbramos estes pontos, por derradeiro, vejamos o entendimento de
Sarmento16:
De um lado, figuram os positivistas, como Luigi Ferrajoli, Luiz Prietro
Sanchís, Ricardo Guastini e Suzana Pozzolo, que não aceitam a existência de
uma conexão necessária entre Direito e Moral, mas reconhecem que pode
haver uma ligação contingente entre estas esferas, sempre que as autoridades
competentes, dentre as quais se inclui o poder constituinte originário,
positivem valores morais, conferindo-lhes força jurídica. Do outro, alinhamse os não-positivistas, como Ronald Dworkin, Robert Alexy, Carlos
Santiago Nino e seus seguidores, que afirmam que Moral e Direito têm uma
conexão necessária, e aderem à famosa tese de Gustav Radbruch, de que
normas terrivelmente injustas não têm validade jurídica, independentemente
do que digam as fontes autorizadas do ordenamento. Dentre estes autores, há
quem insista na idéia de que o Direito possui uma "pretensão de correção",
pois de alguma maneira é da sua essência aspirar à realização da justiça.
Contudo, na medida em que as constituições contemporâneas entronizam
com prodigalidade os valores morais, este debate teórico perde bastante em
importância, pois mesmo os neoconstitucionalistas que se afirmam
positivistas reconhecem a penetração da Moral no tecido jurídico, sobretudo
pela via dos princípios constitucionais. Trata-se do chamado positivismo
inclusivo.

A separação entre entendimentos doutrinários sobrevive ao longo da história. Tudo
perpassa no entendimento de que, não se pode utilizar o melhor de cada teoria na vida prática.
A tensão ente positivista e naturalista, e entre positivista e novo constitucionalista subsiste.
Percebe-se que, em sua maioria, não compreender com a profundidade aquilo a que se
propõe o doutrinador ao criar ou desenvolver uma teoria. Como dito anteriormente: a má
compreensão gera o dissenso e a extremos.

15

A Proposta de Emenda a Constituição nº 19/2010, também conhecida como PEC da Felicidade, de autoria do
Senador Cristovam Buarque, Altera o artigo 6º da Constituição Federal para incluir o direito à busca da
Felicidade por cada individuo e pela sociedade, mediante a dotação pelo Estado e pela própria sociedade das
adequadas condições de exercício desse direito. Outros países vem adotando a felicidade como direito no texto
constitucional.
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SARMENTO, Daniel. O neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades. In: LEITE, George
Salomão; SARLET, Ingo Wolfgang (orgs.). Direitos fundamentais e Estado Constitucional. Estudos em
homenagem a J. J. Gomes Canotilho. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p.14.
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Em razão de podermos reconhecer os erros das gerações passadas, razoável seria
aproveitar o melhor em cada teoria. Entender como problema o reconhecimento dos valores
não é razoável. Aceitar que em razão de tantas desigualdades alimentadas ao longo de
décadas, ser o reflexo da gama de ações judiciais, que tem como consequência a expansão do
poder judiciário é salutar para a melhoria do processo. O quanto antes direito e garantias
forem consolidados, mais cedo o judiciário terá uma redução de sua atuação.
Não se pode olvidar que, a busca pelo judiciário é espelho da má atuação do
legislativo e do executivo, e que, sem a juridiscialização das demandas, o indivíduo
permaneceria sem a satisfação de seus direitos constitucionais. Aceitar isto é um retrocesso
sem precedentes.
Assim, nos debrucemos sobre o novo constitucionalismo, compreendendo sua
evolução histórica e em especial as peculiaridades de sua construção na América Latina, com
destaque para sua consolidação no Brasil.
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2

NOÇÕES PRELIMINARES DE NEOCONSTITUCIONALISMO
A contínua e progressiva caminhada do ser humano é deveras singular. O seu passo

irregular e quase sempre imprevisível faz com que um grande número de eventos e surpresas
ocorram ao longo de sua história. Algumas delas boas; outras, nem tanto. O fato é que a
necessidade de viver em sociedade que tem o homem, ser gregário por natureza, faz com que
se torne inevitável a criação de um complexo sistema de regras e princípios, afinal, ubi
societae, ibi jus.
Nesse viés, o direito assume fundamental importância, viabilizando e agindo como
catalisador do desenvolvimento humano. A sua importância, por isso mesmo, somente tende a
crescer cada vez mais, acompanhando o crescimento da própria civilização humana. Em
princípio, pensou-se que o mais acertado direito deveria balizar-se por regras, evitando ao
máximo a utilização de conceitos abstratos e abertos, preferindo, assim, a taxatividade das
leis. Haveria, assim, de se pensar num sistema que fosse completo em si próprio: autoreferido.
A esse sistema convencionou-se chamar de positivismo jurídico: o auge da lógica
propedêutica, tendo como marco a teoria kelseniana, na qual o direito era visto como um
conjunto de normas, posto a sociedade por pessoa com tal competência, e que independente
de seu conteúdo, tem validade17.
Entende-se que a constituição deve ser mais que um catalisador de processos políticos,
mas também o reflexo dos detentores do poder e das lutas sociais vividas em determinado
momento daquela sociedade. Assim, a constituição não apenas irá regular e limitar o poder do
Estado, mas organiza, garante e reconhece os direitos já instituídos em favor do indivíduo. O
direito constitucional avança, com destaque para o pluralismo, autonomia, descentralização,
participação, localismo e tolerância18.
O constitucionalismo se opõe ao absolutismo e ao totalitarismo (não é objeto deste
ensaio desenvolver tais conceitos). Ele apresenta uma variedade de elementos que o
concretizam, dentre eles a existência de direitos fundamentais, a dignidade do homem, a
participação na gestão estatal, dentre outros, que variarão conforme a nacionalidade do
constitucionalismo19.

KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. Martins Fontes – São Paulo, 2000.
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IX simpósio Nacional de Direito Constitucional. Academia Brasileira de Direito Constitucional, 2010.
19
HÄBERLE, Peter. Novos horizontes e novos desafios do constitucionalismo in Revista Direito Público, nº
13, Jul-Ago-Set/2006. p. 99-120.
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A evolução na interpretação constitucional sofreu relevante impacto no mundo
ocidental após a Segunda Guerra Mundial. Os horrores derivados nazismo e fascismo, que
além da morte de milhares de pessoas, provocou o êxodo em busca de condições de vida em
outras nações. A humanidade, empenhada em evitar eventos semelhantes ao ocorrido durante
tal período, repensou o papel da constituição no ordenamento jurídico.

Deixa então a

constituição de ser vista apenas como instrumento político e de organização do estado.
Revela-se então um novo olhar sobre a constituição. E como resultado desta nova perspectiva,
ocorre um fortalecimento da teoria constitucional.
El neoconstitucionalismo pretende explicar un conjunto de textos
constitucionales que comienzan a surgir después de la segunda guerra
mundial y sobre todo a partir de los años setenta del siglo xx. Se trata de
Constituciones que no se limitan a establecer competencias o a separar a los
poderes públicos, sino que contienen altos niveles de normas «materiales» o
sustantivas que condicionan la actuación del Estado por medio de la
ordenación de ciertos fines y objetivos.

A força obtida pela carta constitucional repercute em todas as áreas do direito. Não
apenas no campo teórico, mas também no prático. O ordenamento jurídico ocidental curva-se
perante a força constitucional. Hodiernamente, pode-se adotar como conceito de constituição
a explicitação do contrato social e do estatuto jurídico político20. Ou seja, pode-se observar
numa constituição, aquilo que os indivíduos esperam ou desejam que o estado realize, bem
como a cessão de sua liberdade para a existência e manutenção deste. Assim também, no texto
constitucional há previsão de aspectos de soberania, plano de governo e perfil político a ser
perseguido pelo estado. Pode-se assim entender constitucionalismo como o fenômeno
histórico, de interpenetração politico-jurídico, esquematizado pelo Direito21. Note-se que tal
fenômeno está diretamente ligado ao papel do Estado e do cidadão dentro do estado
democrático de direito.
Durante muito tempo, a constituição foi considerada apenas um instituto ou programa
político, não podendo ser utilizada como fundamento para decisões do judiciário22. Em face
de tal entendimento, qualquer direito para ser tutelado carecia estar previsto na legislação
infraconstitucional. Por consequência, a constituição despertava pouco interesse perante o
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ordenamento jurídico, tendo destaque o direito civil. Afirma-se que há uma ambiguidade no
termo constitucionalismo, podendo utilizar o tanto para denominar o fenômeno de valorização
da constituição, quanto ao processo de mudança da legislação e sua aplicação23. Dentre outros
pontos, cresce o debate acerca do que venha a ser princípios e normas, bem como as formas
possíveis de elucidar um possível conflito. Não se pretende aqui aprofundar os estudos nesse
sentido, deixando o tema para estudos futuros.
Registra-se historicamente que a superação deste ponto de vista foi alcançada somente
após a Segunda Guerra Mundial, tendo como berço a Alemanha e Itália, seguidos de Espanha
e Portugal. A valoração da Constituição surge como instrumento de restrição da ação política,
evitando que direitos fundamentais sejam suprimidos por lei, atingindo de forma imediata o
poder legislativo, executivo e judiciário24. Sem embargos, cabe destacar o relevante papel da
Constituição Alemã de 1949, também conhecida como ―Constituição de Weimar‖, sendo
referencial da mudança de paradigma. No que tange ao legislativo, em geral, além da
elaboração de normas conforme o texto constitucional, na exigência de quórum especial para
alterar a constituição. O executivo deve observar os princípios e objetivos ali descritos,
pautando sua gestão de forma a atender aos anseios da população. O judiciário por sua vez,
passa a ter a função de julgar conforme a constituição, além de afastar do ordenamento
jurídico diplomas legais que se oponham aos preceitos constitucionais.
Em que pese haver discordância em torno do conceito do que venha a ser
neoconstitucionalismo25, pode-se adotar um dos seguintes conceitos aqui apresentados.
Entende-se que o neoconstitucionalismo seja a abertura do direito para o debate moral, dentro
da perspectiva constitucional, dano relevância aos princípios ali instituídos26. Noutro sentido,
neoconstitucionalismo é o resultado das modificações sofridas pelo Estado e pelo direito
constitucional27. A evolução aconteceu na maioria dos países com constituição escrita. Cabe
citar que países nos quais a carta constitucional já possuía status diferenciado, não foram tão
afetados por este fenômeno.
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É relevante destacar que se pode identificar um conjunto de mudanças que resultaram
no neoconstitucionalismo, o marco histórico, qual seja, a consolidação do estado
constitucional de direito; o marco filosófico, tendo destaque o pós-positivismo, com a
consagração dos direitos fundamentais e aproximação do direito com a ética; e o marco
teórico, com o desenvolvimento de uma nova interpretação constitucional28.
Como marco histórico destaca-se o movimento de redemocratização da Europa do
Pós-guerra – especificamente referindo-se à 2ª Guerra mundial – que acabou por culminar na
criação do Estado Democrático de Direito da maneira que hoje conhecemos. Por todos29:
A reconstitucionalização da Europa, imediatamente após a 2ª Grande Guerra
e ao longo da segunda metade do século XX, redefiniu o lugar da
Constituição e a influência do Direito Constitucional sobre as instituições
contemporâneas. A aproximação das idéias de constitucionalismo e de
democracia produziu uma nova forma de organização política, que atende
por nomes diversos: Estado Democrático de Direito, Estado Constitucional
de Direito, Estado Constitucional Democrático. Seria mau investimento de
tempo e energia especular sobre sutilezas semânticas na matéria.

O Estado Democrático de Direito, que vislumbra a participação popular, o controle
dos poderes, com destaque a criação de tribunais constitucionais, revela-se como resultado do
novo constitucionalismo. Importante destacar que, o novo constitucionalismo, vai de encontro
à necessidade e histórico cultural de cada sociedade.
O fenômeno acima relatado se resume na superação do positivismo jurídico como
postulado por Kelsen e na constituição do 2º marco fundamental do neoconstitucionalismo: o
pós-positivismo. Vale ressaltar que a superação do positivismo, se relaciona com uma
visão/aplicação mais apurada do direito, unindo valores morais a norma vigente.
O novo conceito alcançado então pela constituição coincide com estudos sobre a sua
teoria. Com o aprofundamento dos estudos, novas considerações foram surgindo, como a
diferença entre princípio e regra, bem como a forma de sua construção30. Diferenciar o que
sejam regra e princípio numa carta constitucional, bem como definir a prevalência de uma
sobre outra, vem sendo objeto ainda de muitos estudos. A solução do possível conflito de
princípios ainda gera muita literatura, sendo grande a crítica quanto ao surgimento
desenfreado de princípios31. Espera-se, contudo que com o amadurecimento da teoria,
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estabeleça-se um clima de maior estabilidade, no que diz respeito aos métodos de
interpretação, bem como quanto à utilização do termo ―princípio‖.
Entende-se que como marco filosófico, temos a superação do jusnaturalismo, pondo
brilhantemente abordado32:
A superação histórica do jusnaturalismo e o fracasso político do positivismo
abriram caminho para um conjunto amplo e ainda inacabado de reflexões
acerca do Direito, sua função social e sua interpretação. O pós-positivismo
busca ir além da legalidade estrita, mas não despreza o direito posto. Procura
empreender uma leitura moral do Direito, mas sem recorrer a categorias
metafísicas. A interpretação e aplicação do ordenamento jurídico hão de ser
inspiradas por uma teoria de justiça, mas não podem comportar
voluntarismos ou personalismos, sobretudo os judiciais.
No conjunto de ideias ricas e heterogêneas que procuram abrigo neste
paradigma em construção incluem-se a atribuição de normatividade aos
princípios e a definição de suas relações com valores e regras; a reabilitação
da razão prática e da argumentação jurídica; a formação de uma nova
hermenêutica constitucional; e o desenvolvimento de uma teoria dos direitos
fundamentais edificada sobre o fundamento da dignidade humana. Nesse
ambiente, promove-se uma reaproximação entre o Direito e a filosofia.

Essa nova doutrina – que incita um rompimento com o modelo positivista e
normativista puro que então vigia – provoca uma revalorização do direito enquanto fenômeno
de auto regulação social, levando ao seu preenchimento axiomático e à atribuição de valor
jurídicos aos princípios e à política. Até este momento, os princípios eram vistos como fontes
de criação da norma, não sendo utilizados como norteadores na aplicação da norma.
Nesse momento, impende destacar a diferenciação entre princípios e regras proposto
por Dworkin, que apresenta como lógica a distinção33. Ele aduz que a regra deve ser aplicada
de forma direta, sem alternativa e distinção de fato ou pessoa. Sob a regra, deve-se apenas
questionar sua validade: sendo válida, deve ser aplicada; se inválida, retirada do ordenamento.
Ele ainda afirma que com a regra, não cabe exceção. Já os princípios são aplicados de forma
diferente, até mesmo por não possuir a natureza jurídica da norma. Em verdade, o debate
jurídico protagonizado pelo ínclito jurista foi um dos principais responsáveis pela superação
do paradigma positivista que vigia até então. Em verdade, a obra de Dworkin, apesar de
escrita já há mais de 40 anos, foi fundamental para a formação do atual paradigma jurídico. O
autor mencionado, em uma tentativa de produzir uma teoria do direito e da justiça que fosse
32
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ao mesmo tempo atual e completa, contribuiu significativamente na promoção da
reaproximação entre direito, moral e comunidade.
Isso, pois o autor, ao estudar os poderes do juiz, obteve sucesso em demonstrar que as
decisões proferidas nos casos difíceis (assim chamados os casos postos à solução judicial que,
contudo, não possuam previsão expressa em uma regra jurídica previamente criada) não
podem ser em verdade, fruto da mera discricionariedade dos julgadores, devendo ser
fundamentadas em princípios ou políticas.
Esse modelo de regras, notadamente pós-positivista, foi duramente criticado por
diversos autores como, e.g., Habermas, Hart e, no Brasil, Humberto Ávila. Entretanto, em que
pese tais críticas fugirem ao foco do estudo sobre o qual aqui nos lançamos, é importante que
se perceba que não é da perfeição do sistema acima comentado que nasce a sua importância
para o atual paradigma jurídico neoconstitucional. Em verdade, a sua importância decorre
simplesmente da elaboração de uma proposta jurídica alternativa ao modelo de regras
positivista que vigia absoluto e que, já à época, se mostrava obsoleto e limitado.
Em arremate, podemos afirmar que o pós-positivismo, ao conferir, novamente, força
normativa aos princípios constitucionais, bem como a formas mais modernas de hermenêutica
jurídica, levando sempre em consideração o papel criativo do intérprete, provocou uma
transformação no papel desempenhado pelo juiz que, ao atribuir sentido e valor o texto da
Constituição ou à lei, constrói a norma jurídica no caso concreto.
Com a construção teórica aqui apresentada, foi possível a modificação gradativa e a
necessidade de uma visão mais ampla do direito, que estivesse mais atento às necessidades
sociais da comunidade e à noção de direitos humanos e fundamentais enquanto prestações e
obrigações do ente estatal. Nesse sentido34:
Concretizar a constituição traduz-se, fundamentalmente, no processo de
densificação de regras e princípios constitucionais. A concretização das
normas constitucionais implica um processo que vai do texto da norma (do
seu enunciado) para uma norma concreta – norma jurídica – que, por sua
vez, será apenas um resultado intermédio, pois só coma descoberta da norma
de decisão para a solução dos casos jurídico-constitucionais teremos o
resultado final da concretização. Esta <<concretização normativa>> é, pois,
um trabalho técnico jurídico; é, no fundo, o lado <<técnico>> do
procedimento estruturante da normatividade. A concretização, como se vê,
não é igual à interpretação do texto da norma, é, sim, a construção de uma
norma jurídica.
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Com isso, podemos agora passar a estudar o terceiro marco teórico do
neoconstitucionalismo para, em seguida, realizarmos uma tentativa conceitual do que se deve
entender pelo termo empregado.
No campo teórico que forneceu ao neoconstitucionalismo as suas bases estruturais,
destacam-se: a) o reconhecimento de força normativa à Constituição; b) a expansão da
jurisdição constitucional; c) o desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação
constitucional. Hesse35, após o movimento de reconstitucionalização que adveio ao mundo
jurídico após a 2ª guerra mundial, formulou uma tese de que, muito mais do que fornecer
validade e dar corpo ao estado, a constituição é, também, norma jurídica. Possui, dessa forma,
força normativa própria que advém da própria legitimação popular e provoca a sua vinculação
obrigatória e inafastável.
Anteriormente ao desenvolvimento dessa teoria, a constituição era vista unicamente
como um documento essencialmente político que deveria apenas balizar a atuação dos
legisladores que, aí sim, criaram leis que possuam em si a força cogente das normas jurídicas,
tal qual o modelo formulado por Kelsen. Com isso, a concretização dos mandamentos
constitucional restava condicionada à atuação do legislador ordinário, não cabendo ao poder
judiciário o papel, sequer, de interpretar as normas produzidas conforme os mandamentos que
ressonavam do texto constitucional. Assim, o trabalho de Hesse se insere no panorama de
construção do modelo neoconstitucional justamente por fornecer à constituição as bases
jurídicas para se representar no mundo jurídico enquanto uma norma em si própria, à qual
todas as demais devem obediência.
O segundo marco teórico que merece destaque consiste, em verdade, em um
movimento jurídico: o movimento de expansão da jurisdição constitucional. Esse movimento
é bem descrito36:
Antes de 1945, vigorava na maior parte da Europa um modelo de supremacia
do Poder Legislativo, na linha da doutrina inglesa de soberania do
Parlamento e da concepção francesa da lei como expressão da vontade geral.
A partir do final da década de 40, todavia, a onda constitucional trouxe não
apenas novas constituições, mas também um novo modelo, inspirado pela
experiência americana: o da supremacia da Constituição. A fórmula envolvia
a constitucionalização dos direitos fundamentais, que ficavam imunizados
em relação ao processo político majoritário: sua proteção passava a caber ao
Judiciário. Inúmeros países europeus vieram a adotar um modelo próprio de
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controle de constitucionalidade,
constitucionais.

associado

à

criação

de

tribunais

Em breve comentário, para não fugirmos ao tema proposto, podemos sistematizar a
expansão da jurisdição constitucional na criação de mecanismos de controle de
constitucionalidade. Esse controle, por sua vez, é o sistema de controle adotado por um país
para manter a harmonia e a ordem hierárquica de suas normas conforme o conteúdo de sua
constituição; é uma forma de controle inerente rigidez constitucional. Dessa maneira, esse
controle tem como pressuposto a existência de uma constituição rígida e, por conseguinte, a
vigência do princípio da supremacia formal da constituição em face das demais espécies
normativas. Nesse viés, o Brasil adotou uma espécie mista de controle de constitucionalidade,
que atua tanto repressiva quanto preventivamente e tanto de maneira difusa quanto de maneira
concentrada, permitindo, assim, uma interpretação constitucional mais ampla e o verdadeiro
diálogo entre as diversas fontes do direito.
Por fim, o terceiro fenômeno que merece destaque dentro do que denominamos de
marco teórico do movimento neoconstitucionalista, é a nova hermenêutica constitucional.
Essa hermenêutica se destaca, conforme elucida Barroso, pela participação do interprete no
processo de criação do direito. Assim, o autor assevera que37:
Com o avanço do direito constitucional, as premissas ideológicas sobre as
quais se erigiu o sistema de interpretação tradicional deixaram de ser
integralmente satisfatórias. Assim: (i) quanto ao papel da norma, verificou-se
que a solução dos problemas jurídicos nem sempre se encontra no relato
abstrato do texto normativo. Muitas vezes só é possível produzir a resposta
constitucionalmente adequada à luz do problema, dos fatos relevantes,
analisados topicamente; (ii) quanto ao papel do juiz, já não lhe caberá apenas
uma função de conhecimento técnico, voltado para revelar a solução contida
no enunciado normativo. O intérprete torna-se co-participante do processo
de criação do Direito, completando o trabalho do legislador, ao fazer
valorações de sentido para as cláusulas abertas e ao realizar escolhas entre
soluções possíveis.

Isso significa que, doravante, o interprete não trabalha mais com o dogmatismo do
rigor do obsoleto normativismo puro; o interprete se põe perante um processo de criação
contínuo e dialético, no qual o direito posto é apenas um dos fatores relevantes à criação da
norma jurídica aplicável ao caso concreto. Esse paradigma opera com pressupostos toscos: a
possibilidade de uma única interpretação correta em cada caso, de um centro de sentido de
conteúdo claro, de uma unidade objetiva do sentido dos textos jurídicos. Pressupor tais coisas
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parece irrisório diante do foro da filosofia da linguagem mais recente, entrementes explicitada
há redondamente três décadas, e diante do foro da atual teoria linguística dos textos.
Essa forma clássica de interpretação é como afirma o autor acima referenciado, um
―mito‖ que pressupõe que o ordenamento jurídico seja um sistema fechado e sem maiores
problemas diante da dinâmica da vida social. Bastaria ao jurista, na visão clássica da
interpretação dos textos legais, realizar uma operação lógica para obter a mais justa solução
para o caso concreto que, necessariamente, deveria ser a mesma apontada pelo legislador.
Nesse processo, assim, o papel do interprete é reduzido ao papel de tradutor da vontade do
legislador, que é perfeita e irrefutável.
Entretanto, tal dinâmica interpretativa teve a sua superação forçada pela constante
multiplicação de casos inéditos e peculiares para o qual a lei não oferecia solução adequada
ou, muitas vezes, não oferecia solução alguma. Passou-se a defender a necessidade de criação
de uma nova hermenêutica, atenta aos reclames de cada caso concreto. Um dos mais
importantes doutrinadores da atualidade, Streck38, vem exaustivamente trabalhando o tema, e
sua obra é recomenda para aqueles que objetivam aprofundar-se no estudo da hermenêutica.
Assim, podemos encerrar esse ponto do nosso trabalho com o acertado arremate39:
Em suma: o neoconstitucionalismo ou novo direito constitucional, na
acepção aqui desenvolvida, identifica um conjunto amplo de transformações
ocorridas no Estado e no direito constitucional, em meio às quais podem ser
assinalados, (i) como marco histórico, a formação do Estado constitucional
de direito, cuja consolidação se deu ao longo das décadas finais do século
XX; (ii) como marco filosófico, o pós-positivismo, com a centralidade dos
direitos fundamentais e a reaproximação entre Direito e ética; e (iii) como
marco teórico, o conjunto de mudanças que incluem a força normativa da
Constituição, a expansão da jurisdição constitucional e o desenvolvimento
de uma nova dogmática da interpretação constitucional. Desse conjunto de
fenômenos resultou um processo extenso e profundo de constitucionalização
do Direito.

A experiência neoconstitucional latina é permeada por fenômenos que a distinguem
daquelas adotas na Europa e América do Norte. Apesar de ter como modelo tais continentes,
percebem-se os avanços e rupturas, adequações para as peculiaridades dos países latinos. A
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variada nomenclatura utilizada pelos doutrinadores demonstram as diferenças na construção
do sentido do neoconstitucionalismo, considerando as diferenças sociais de cada país40.
2.1

ESPECIFICIDADES DO NEOCONSTITUCIONALISMO LATINO AMERICANO
A ―descoberta‖ do ―Novo Mundo‖ pelos europeus modificou completamente a

realidade da América. A imposição de sua superioridade cultural, forma de organização e
religião proporcionou a ruptura e extinção de muito do que existia antes de sua chegada.
Ainda que tenham alcançado independência econômica e política, muito ficou do modelo
colonial. Não foi apenas extraído minério, madeira, e outros recursos que era rica a América:
retiraram sua cultura41.
A colonização não foi um processo que se extinguiu com a independência
formal do Estado-Nação assimilado à cultura da metrópole, a independência
real de vida e cultural é um movimento que atualmente está sendo moldado
pelos povos da região, é um amplo processo que tem seus reflexos
hodiernamente no modo de vida, este mesmo modo de vida que foi imposto
e criou uma forma de viver homogênea e intolerante, Dussel irá trabalhar
bem a ideia de conquista como um processo necessário para assentar a
colonização e a dominação do mundo descoberto.

Os traços da suposta superioridade europeia ainda pode ser vista entre os latinos. O
próprio vernáculo utilizado nas cartas constitucionais reflete a inobservância da cultura local.
A utilização de termos hegemônicos é comum no neoconstitucionalismo, podendo inclusive
serem visto como incontroverso. Entretanto, tais conceitos desprezam as características
culturais; consideram as estruturas políticas uniformes e centralizadas; indicam uma suposta
uniformidade econômica; associa o Estado com uma nação; noutras palavras: determinam a
Europa como modelo a ser seguido pelo restante do mundo (em nosso caso, América Latina),
impondo inclusive o modelo jurídico, político, e econômico42.
As figuras excluídas no processo de colonização tiveram como personagem o nativo
(índio), o negro, o mestiço (caboclo, mulato, crioulo) e o camponês e para estes são
direcionados esforços constitucionais de forma que estejam incluídos no amparado do Estado,
agora multinacional, como veremos a seguir.
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Neste capítulo, pretendem-se dar destaque as diferenças que ocorreram no modelo
neoconstitucionalista latino, suas idiossincrasias, destacando assim os pontos mais relevantes.
É sabido que quando chegaram os europeus na América, não encontraram um Estado com
organização, religião e economia a qual entendiam ser a ideal. De forma que se declararam
seus donos, reproduzindo nela seu modo de vida. Desconsideraram a organização dos nativos
em tribos, suas normas, formas de resolver conflitos e sua religião43.
Desta forma, passa-se a observar a diversidade cultural encontrada nas constituições
latinas. Sobre o tema44:
Justamente no campo do reconhecimento da diversidade cultural é que foram
se produzindo inovações jurídicas latino-americanas, que, conforme salienta
Garavito, terminaram ―sendo contadas muitas vezes a partir de visões de fora
da região, e não por aqueles que as construíram ou as pensaram
originalmente‖, de tal forma que, ―para ganhar a atenção de seus colegas, os
autores latino-americanos tenham primeiro que ser reconhecidos nos meios
acadêmicos dominantes e, logo, em versões traduzidas de seus textos,
reconhecidos por seus próprios vizinhos‖. Uma inversão total, em que o
original acaba retornado ao país de origem como se fosse uma cópia ou sob a
chancela dos países de ―exportação‖.

O reconhecimento internacional dos autores latinos, antecipar o reconhecimento local,
é apenas mais um traço da força do colonialismo que perdura até a atualidade. Ora, tem-se o
estigma de que aquilo que é produzido na região é inferior em relação ao importado do
―Velho Mundo‖.
Cabe ressaltar como importante traço cultural dos latinos, sua relação com a natureza.
Ora, a natureza não se consubstancia apenas como um meio de se obter o progresso, ou ainda
para se extrair algum metal precioso. Os nativos latinos, dada sua herança cultural,
reconhecem a relação de dependência com a natureza, e vem consolidando em suas
constituições, de forma cada vez mais contundente, não apenas o direito ao meio ambiente
equilibrado, mas reconhecendo a natureza como sujeito de direito, como veremos no decorrer
deste trabalho.
A diversidade cultural latina tem três períodos45: 1982 a 1988, visto como o
constitucionalismo multicultural, com a introdução do conceito de diversidade cultural,
reconhecimento de direitos específicos para os nativos (indígenas) e quilombolas; de 1989 a
2005, chamado de constitucionalismo pluricultural, com destaque para a convenção 169 da
43
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OIT, reconhecendo direitos para os nativos (língua, educação, etc.), o reconhecimento da
jurisdição nativa pela Carta da Colômbia, Peru, Bolívia, Equador e Venezuela, com o
reconhecimento do México e Paraguai dos direitos dos nativos. Por fim, de 2006 a 2009, a
elaboração, discussão e aprovação da Declaração das Nações unidas sobre os direitos dos
povos indígenas (que aqui se prefere denominar ―nativo‖). Esse último passo é deveras
importante, pois passam a ser vistos como ―sujeitos políticos coletivos com direito a definir
seu próprio destino, governar-se em autonomias e participar nos novos pactos de Estado46‖.
O conjunto dos períodos corresponde à promulgação da nova constituição em todos os
Estados latinos, inclusive com a superação do regime militar ao qual foram submetidos e
períodos de crise econômica.
Direcionemos inicialmente então o olhar para a Bolívia, e vejamos as principais
peculiaridades do seu neoconstitucionalismo. Lá houve a necessidade da refundação do
estado, o reconhecimento das origens dos povos e nações até então ignorados, ou seja, não
apenas a mudança da titularidade do poder, mas a criação de instituições e de processos
organizacionais próprios, como o Tribunal Constitucional Plurinacional47. Neste tribunal, não
á hierarquia entre a jurisdição indígena e ordinária.
Com isto, são fortalecidas as garantias para todos os indivíduos. Nesse sentido, na
Bolívia é possível qualquer cidadão apresentar uma ação constitucional, dentre outras
garantias, além da previsão de integração com os demais países que compõem a América
Latina.
Outra inovação vista na Bolívia, diz respeito à aplicação de direito internacional mais
benéfico, em se tratando de direitos humanos. Também foi se observa ampla proteção ao meio
ambiente, à sustentabilidade na produção agropecuária, e a proibição do uso e importação de
produtos transgênicos ou tóxicos. Resta clara a evolução constitucional boliviana.
No Equador, os direitos estabelecidos supera o geracional, tão aclamado nas
constituições, reconhecendo o direito do ―buen vivir‖ que abarca não apenas pessoas
necessitadas de atenção especial, como idosos, crianças e deficientes, (vistos como excluídos)
dispondo sobre os direitos e condições que viabilizam gozar uma vida boa. Alinhar o
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desenvolvimento com o bem-estar é tarefa primordial do Estado, favorecendo a continuidade
das gerações, alcançando muito mais que a proteção ao meio ambiente48:
Nessa linha, em lugar do desenvolvimentismo cego ou, na melhor das
hipóteses, míope, o conceito alargado dá conta da requerida
multidimensionalidade do bem-estar. Ou, numa fórmula sintética, mostra-se
capaz de assegurar as condições favoráveis para o bem-estar, físico e
psíquico, das gerações presentes e futuras, sem sonegar o progresso
imaterial, que implica equidade, em sentido forte, na relação com as
gerações futuras e, ao mesmo tempo, com as gerações presentes.

No tocante aos tratados sobre direitos humanos, a constituição equatoriana vai mais
longe: aplica-se a interpretação mais favorável para o indivíduo (como a Boliviana), mas
inclui também outros instrumentos como as Declarações da ONU e OEA49. No Equador,
destaca-se ainda a previsão do direito à consulta ―prévia, livre, informada e de boa fé
relativamente a medidas legislativas ou administrativas suscetíveis‖ que possam afetar não
apenas as comunidades nativas, mas também a exploração de recursos naturais.
A ―pacha mama‖ é sujeito de direitos, gozando de status diferenciado ao previsto nas
constituições europeias. É possível que tal distinção se faça em razão dos poucos recursos
ambientais restantes no ―velho mundo‖, e da relação do indivíduo com a natureza. O direito a
água e até uma educação diferenciada, ―descolonizadora‖, são traços da constituição
equatoriana.
Na Venezuela, o constitucionalismo surge após a eleição de Hugo Chavez, em 1998,
através de referendo que aprovou a convocação da assembleia constituinte. Apesar de ações
contestarem a legitimidade da convocação, foi confirmada a convocação e os trabalhos foram
iniciados50:
No processo constituinte venezuelano, ademais, exsurge o traço marcante
próprio do novo constitucionalismo latino americano: priorização da
participação popular, horizontalização e abertura dos debates constituintes,
alçando a soberania popular como valor permanente da reconfiguração
política da nação e não apenas um artifício retórico legitimador das
mudanças.

O acesso ao debate constitucional a toda população molda a Carta Constitucional
venezuelana, com nova submissão a votação popular antes de entrar em vigor. Muito diferente
48
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da participação popular representativa, como aconteceu no Brasil, na Venezuela, ainda que
seja possível ter críticas quanto à mudança repentina e o seu resultado, a participação na
aprovação da constituição venezuelana supera as demais constituições.
Passando para a constituição da Nicarágua, onde as mudanças também foram
sensíveis51:
A Constituição da Nicarágua (1987), por sua vez, garantiu às ―comunidades
da costa atlântica‖ o direito a ―preservar e desenvolver sua identidade
cultural na unidade nacional, se dotar de formas próprias de organização
social e administrar seus assuntos locais conforme suas tradições‖,
reconhecendo, ao mesmo tempo, ―as formas comunais de propriedade das
terras‖, bem como uso, gozo e desfrute das águas e bosques destas terras
(art. 89). De forma expressa, afirmou que ―o desenvolvimento de sua cultura
e seus valores enriquece a cultura nacional‖, constituindo dever de o Estado
criar programas especiais para o exercício de seus direitos de livre expressão
e ―preservação de suas línguas, arte e cultura‖ (art. 90).

Vejamos também a constituição de Belize52:
A Constituição de Belize, de 1981, teve uma emenda de 2001 em seu
preâmbulo admitindo políticas de Estado que ―protejam a identidade,
dignidade e valores sociais e culturais dos belizenhos, incluídos os povos
indígenas‖, não fazendo referência às comunidades negras.

Em ambas as constituições, em que seja louvável o reconhecimento à cultura nativa,
quedaram-se em silêncio quanto às comunidades negras. Ora, nos deparamos então com a
figura do racismo, dentro do estado multinacional. Em estados que venceram a colonização
europeia, encontramos povos que se estruturam de forma a instituir uma separação entre os
seus.
Como se observa, o neoconstitucionalismo não se propõe a resolver todas as mazelas
da sociedade. As diferenças aqui apresentadas confirmam a dificuldade em apresentar um
conceito pontual do que venha a ser neoconstitucionalismo. Ao admitir ser permeado pelas
peculiaridades de cada Estado, ele entra num limiar de confirmação/negação de sua própria
existência.
Ainda não foi possível alcançar a todos os excluídos, mas muito vem sendo feito com
este propósito. O reconhecimento epistemológico latino, em detrimento do europeu é passo
significativo nesse sentido.
Superando a breve analise sobre as constituições latinas, e adentrando no
reconhecimento epistemológico latino, abordemos então a descolonização.
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A descolonização vem sendo trabalhada nos países latinos, uns como mais intensidade
que em outros. O que se busca é a valorização dos povos locais, sua cultura, modo de vida e
valores. Nesse contexto, ganha destaque o direito a educação, no idioma ou dialeto de cada
grupo existente, respeitando sua cultura. Mas descontruir não é tarefa fácil. Ainda mais se
tratando de muitos anos utilizando aquele formato. Sobre isto53:
A passagem entre paradigmas – a transição paradigmática – é, assim, semicega e semi-invisível. Só pode ser percorrida por um pensamento construído,
ele próprio, com economia de pilares e habituado a transformar silêncios,
sussurros e ressaltos insignificantes em preciosos sinais de orientação.

A orientação é resgatar os valores outrora abandonados ou esquecidos. Seja por
impedimento na realização de cerimônias ou rituais, ou ainda pela obrigação de ser educado
apenas na língua colonizadora, é necessário reconhecer onde parou e se inclinar para o
resgate. O resgate de tais valores parte do reconhecimento de que o estado não é unitário, mas
sim plurinacional54:
Cumpre relevar que consectário lógico da concepção plurinacional dos
Estados e, portanto, multidimensional da sociedade, é a pluralidade de
problemas e respostas que envolvem qualquer pretensão crítica. Se muitas
são as realidades, muitas alternativas se apresentam às dificuldades.

Desta forma, estado plurinacional, é aquele onde se distingue existência de outros
povos, tribos e nações, e onde estes são devidamente respeitados, e participam da vida política
do país. Reconhecer o direito das tribos nativas que milenarmente ocupam a América Latina,
bem como a presença de nações que foram aqui alocadas em razão da escravidão, é entender
que embora seja apenas um país, pode conter e conviver nações diferentes, que necessitam ter
direitos e garantias respeitadas. O reconhecimento do Estado plurinacional é evidente e
tendência entre os latinos55:
O Paradigma do Estado Plurinacional vem ganhando força na América
Latina tanto no campo teórico como no bojo das reformas políticas e
constitucionais, mas o momento presente está marcado pelas crises que
acompanham os processos de transição. A tensão entre as energias
regulatórias e emancipatórias é ainda oscilante e os riscos ainda são
desconhecidos.
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A história da América Latina é marcada com a presença do totalitarismo. Forçar a
todos a comungarem dos mesmos princípios e a terem o mesmo padrão de direitos, inviabiliza
o reconhecimento das nações que compõe o Estado.
Os países que mais passaram tempo envolvido no período ditatorial, mais se
empenham para implantar um regime democrático, sendo inadmissível vislumbrar o seu
retorno56:
Esse cenário político constituirá o pano de fundo das possibilidades de
efetivação da política presidencial em face da resistência das classes outrora
detentoras da hegemonia partidária que conferiam ao Estado o papel de
representante de interesses de grupos sociais específicos. As novas
configurações jurídico-políticas que se implantaram na América Latina, cuja
história é assombrada por inúmeros regimes ditatoriais, não mais admitem as
mesmas formas de restituição do poder adotadas em períodos anteriores aos
processos de democratização pelas elites políticas.

Há uma inclinação à participação de todos (não apenas povo, mas também nação, tribo
e comunidade) na manutenção do estado democrático de direito. É certo que, após longo
período distante do poder de decisão, as escolhas não sejam perfeitas, e que não representem,
imediatamente, a melhor decisão. Mas com erros e acertos, a participação se tornará mais
efetiva e coordenada, alcançando assim os princípios neoconstitucionais estabelecidos.
A opressão, as crises e os excluídos foram essenciais para a refundação do estado57:
O bloco social dos oprimidos foi incluído dentro de um projeto de
modernidade, no qual seu papel foi pré-definido na chegada dos algozes, tais
inventores da forma de ser e viver determinaram aos bestiais (dentro da
concepção do colonizador) seres humanos que no continente viviam a
mácula de ignorante, dóceis, servis, inocentes, perversos, vagabundos,
escravos, subdesenvolvidos; diversos termos pejorativos para denegrir e
reduzir sua existência à servos do velho mundo com seus saberes retóricos,
mitológicos, dogmáticos e inquestionáveis, numa soberba fétida e arrogante,
tais características, atualmente encontram a crise pela sua própria obra.

Aqueles que antes foram deixados de lado se unem e percebem a força que possuem.
Empenham-se então a organizar uma nova ordem social, um novo estado que proporcione a
eles a perspectiva de sair da linha de exclusão. Clamam por respeito a sua cultura e estilo de
vida com o reconhecimento das suas origens, da sua história, reconhecendo que o estado não é
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homogêneo, nem singular, mas que, ainda assim, não impedem a existência de um estado
soberano58.
[...] uma importante dimensão do novo constitucionalismo: a mudança do
entendimento acerca da unidade nacional, que não se obtém pela
homogeneização das diferenças culturais, mas por um reconhecimento
acentuado das diferenças e uma maior valorização do pluralismo em todas as
suas formas. [...]

A valorização do pluralismo requer receber e atender as necessidades dos grupos,
aceitando suas diferentes necessidades. Enquanto o urbano quer educação, o nativo quer
receber a mesma educação em sua tribo e língua, valorizando assim sua cultura. A ausência de
estrutura do Estado não se revela como justificativa para não atender a tais anseios. Temos
ainda na sociedade os surdos, cegos e outros com necessidades especiais, e uma gama de
peculiaridades que devem ser respeitadas.
Dito isto, pode-se observar o nativo, o negro e outros até então excluídos, começando
a ocupar seu lugar no Estado. Participam das decisões e da vida política. Não apenas
escolhem seus representantes, mas podem também representar seus pares. A imaginada
superioridade europeia gradativamente perde espaço, e a cultura local, tribal e nacional vão se
alargando.
As ações afirmativas em favor das minorias ou dos excluídos são bastantes presentes
no constitucionalismo latino, e vem se mostrado essenciais para a modificação do status quo.
Não se pode esperar modificação no cenário, se mantemos distante da possiblidade de influir
nas decisões, ou não ter meios de ascender na sociedade. A possibilidade de compor a
estrutura do estado, de influir nas suas decisões e políticas, de reconhecer os erros cometidos
ao adotar a cultura alienígena (em especial a europeia), em detrimento da nativa, são os
maiores avanços do novo constitucionalismo latino.
Muitos estudos vêm sendo realizados, em diversas áreas de conhecimento, alcançando
a figura dos excluídos. Grande empenho se tem feito para o resgate e preservação dos povos
nativos e dos quilombolas. Destaque nesse ponto, principalmente ao reconhecimento das
historicamente ocupadas59 (estima-se que mais de duas mil comunidades quilombolas existem
no Brasil, estando presentes em 24 estados).
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O fortalecimento da constituição e a participação popular são elementos de destaque
no neoconstitucionalismo latino. Algumas mazelas, entretanto, como o descolonialismo é um
processo lento, muito há ainda a percorrer para que seja superado. Há tanto conhecimento na
América Latina, que a Europa pode ficar esquecida. Resta este conhecimento ser efetivamente
aceito e divulgado.

2.2

O NEOCONSTITUCIONALISMO NO BRASIL
No Brasil, o neoconstitucionalismo vem ganhar evidência após a Constituição de

1988, sendo acontecimento relativamente recente, considerando que o país antes desta
constituição, encontrava-se sob o regime ditatorial, o que se revela no texto constitucional, no
claro esforço em evitar um novo domínio militar, com a proposição de um modelo de governo
democrático e participativo.
A nova ordem constitucional admitiu ainda a possibilidade de uso de ações
constitucionais, também conhecidas como remédios, para a defesa de direitos individuais e
coletivos. O papel da doutrina foi fundamental no novo enfoque da nova fase constitucional.
Doutrinadores pátrios beberam em experientes fontes europeias e americanas, em alguns
casos procedendo à adequação cabível a realidade brasileira para fortalecimento do
neoconstitucionalismo.
Infere-se da leitura do texto constitucional, uma gama de direitos e princípios, algumas
vezes vagos, que ainda assim vincula o estado, o poder legislativo e o judiciário. A
superioridade da constituição ultrapassa a formalidade e materialidade, alcançando, em alguns
casos, aplicação efetiva e direta, independente de legislação infraconstitucional. A busca em
se definir o significado e extensão dos princípios elencados passa a ser o grande desafio da
doutrina e do judiciário.
De forma oposta, o neoconstitucionalismo no Brasil fez aflorar de forma intensa, a
liberdade para decidir do juiz, a criação de princípios com fins de fundamentar decisões, a
desvalorização da legislação, para atender casos específicos, ou seja, o caos, conforme críticos
conceituados60. Mais um problema para os doutrinares, e para aqueles que buscam jurisdição.
A mudança sempre assusta. O judiciário estava adaptado a julgar sem olhar para a
constituição. Agora, além de observar o texto constitucional, tem que compreender o sentido,
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muitas vezes extensivo do significado da palavra ali escrita. Não se trata de tarefa de fácil
assimilação. O que demonstra que há um longo caminho a seguir, e que seja um caminho de
leitura e aprofundamento do tema, tanto pelo judiciário, como por aqueles que com ele se
relacionam.
Enquanto a doutrina busca elementos para fundamentar e direcionar o futuro do
neoconstitucionalismo, o judiciário é obrigado a decidir, utilizando os princípios
constitucionais, e os demais instrumentos fundantes do fenômeno constitucional. As ações
objetivam proteção a direitos individuais e coletivos, como a dignidade da pessoa humana e
ao meio ambiente equilibrado.
É importante frisar que o debate quanto à teoria da constituição bem como do
neoconstitucionalismo, ainda não pode ser encerrada61. Reside a necessidade do
amadurecimento das teorias, bem como o ajuste dos poderes aos marcos teóricos e filosóficos.
Conforme entendimento de Streck, o país passou por uma inundação de teorias
constitucionais, mas não conseguiu ainda se adequar a tudo que foi incluído no ordenamento
com herança de tantas teorias.
Entretanto, o neoconstitucionalismo é alvo de críticas, sendo importante destacar
algumas, para que o tema permaneça fomentando o diálogo. Entende-se62 que o termo vem
sendo empregado com graves equívocos, em razão das diversas teorias que não foram
detidamente examinadas quando recepcionadas no Brasil. Conclui o autor que o que
chamamos de neoconstitucionalismo, se trata do direito instituído de forma democrática, sob a
existência de uma constituição e com integridade jurisdicional. Aduz ainda que o
constitucionalismo não fora superado, mas se apresenta sob nova perspectiva, com o aditivo
das conquistas sócias posteriores a última Grande Guerra. Por fim, destaca que o
neoconstitucionalismo, como posto, gera figuras incompatíveis com a democracia, como o
ativismo judicial.
Noutro viés, Trindade63 destaca a incompatibilidade do neoconstitucionalismo com o
combate a discricionariedade. Não é por demais citar que a discricionariedade permite a
instabilidade no ordenamento jurídico, algo combatido quando se busca garantir a estabilidade
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das normas e sua efetividade. Desta forma, o autor ainda questiona a possibilidade de o juiz
criar direito, ao decidir na ausência da norma, nos chamados casos difíceis. Não se pode negar
que quando, o juiz decide, na ausência da norma, ou ainda utilizando-se princípios, gera uma
tensão com o poder legislativo, e consequente desequilíbrio nos poderes.
Há ainda que se falar no decisionismo judicial, derivado da ampla e equivocada
compreensão, criação e aplicação dos princípios nas decisões. Fica clara a necessidade de
estabelecer uma teoria da decisão que venha a nortear e limitar o fundamento da decisão.
Reconhecer que cada regra tem um princípio que a fundamenta, vem sendo admitido e
pacificado na doutrina, pendente, como destacado, estabelecer limites para a criação e
aplicação dos princípios.
Para Rosa64, há incoerência no modelo de neoconstitucionalismo, quando a
ponderação dos princípios mexe com a estrutura do ordenamento. Ora, se há diplomas legais a
serem seguidos, democraticamente estabelecidos, como pode utilizar-se dos princípios
desprezando o ordenamento, se estes são fundamentos (ou deveriam ser) das normas? Aduz
então a necessidade da implantação de um ―modelo de direito sólido que possa devolver
distinção as fontes‖. A preocupação revela a clara confusão que vem sendo feita com a
aplicação de normas e princípios, bem como a ponderação destes em detrimento daqueles.
Conforme aduzimos até aqui, o caminho trilhado pela doutrina neoconstitucional não
tinha como objetivo outro senão a concretização dos direitos constitucionalmente assegurados
ao logo da jornada evolutiva do homem e da sociedade. A necessidade de se abandonar a
visão que prevalecia anteriormente – que bradava a onisciência do legislador e a onipotência
da lei e do processo legislativo – surgiu em razão às atrocidades sociais provocadas pela
confiança exacerbada que dominou os cientistas daquele período quanto à capacidade pela de
se alcançar a justiça social através da aplicação, no campo do direito, de métodos científicos
de cunho dogmático.
Todavia, um novo paradigma jurídico somente seria verdadeiramente um avanço
acaso levasse em consideração o papel ativo do jurista e a importância sobrenormativa da
constituição. Isto é, a sua capacidade de influenciar os contornos do comportamento humano e
os rumos da sociedade.

Essa nova doutrina deveria estar, portanto, atenta aos direitos

colocados no seio constitucional e à importância da sua necessária concretização,
promovendo a revalorização da constituição e o diálogo dela com as demais fontes legais de
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modo a produzir, quando diante do caso concreto, a norma jurídica mais apta a trazer a justiça
ao caso concreto. Nesse sentido65:
―Concretizar‖ não significa, portanto, à maneira do positivismo antigo,
interpretar, aplicar, subsumir silogisticamente e concluir. E também não,
como no positivismo sistematizado da última fase de Kelsen,
―individualizar‖ uma norma jurídica genérica codificada na direção do caso
individual ―mais restrito‖. Muito pelo contrário, ―concretizar‖ significa:
produzir diante da provocação pelo caso de conflito social, que exige uma
solução jurídica, a norma jurídica defensável para esse quadro no caso de
uma democracia e de um estado de direito. Para tal fim existem dados de
entrada [Eingangsdaten/imputs] – o caso e os textos de norma nele
pertinentes – e meios de trabalho, sobre os quais ainda haveremos de falar.

Assim, esse conceito pós-positivista da norma jurídica, presente nas mais avançadas
teses jurídicas, implica na concretização necessária dos direitos assegurados aos cidadãos,
levando em consideração cada caso concreto que reclama uma solução judicial. Nesse
sentido:
Em outras palavras: o Estado de Direito, os direitos fundamentais e a
democracia se condicionam reciprocamente e necessitam uns dos outros.
Nenhuma democracia funciona sem State of Law e sem garantias de
liberdade eficazes. Isso vale, seguramente, para a democracia baseada na
participação da Sociedade Civil. O Estado de Direito se baseia, por sua vez,
nos direitos de liberdade; e, reciprocamente, essas garantias materiais
requerem de devido processo, de acordo com Estado de Direito, para que
possam ser aplicadas em caso de conflito66.

Assim, o constitucionalismo moderno se coloca lado a lado do novo paradigma
proposto pelo modelo de Estado Social Democrático de Direito, incitando à concretização dos
valores alardeados pelo texto constitucional, ainda que sobre a forma de direitos fundamentais
– essenciais ao regular desenvolvimento do homem na atual estrutura da sociedade
contemporânea. O neoconstitucionalismo é, portanto, um apanágio da luta pela concretização
dos direitos humanos inseridos no texto constitucional sobre a forma de direitos
fundamentais.
Dentre os avanços nos direitos fundamentais no Brasil, foram registrados avanços no
direito ambiental, principalmente do que tange a mudança da visão antropocêntrica, onde o
homem é considerado centro do universo e que todo o restante seria periferia, devendo ser
apenas protegido e preservado em favor daquele. Sendo gradativamente instituída a visão
ecocêntrica, onde se admite o meio ambiente como centro e razão de ser de tudo, devendo
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este ser preservado, pois o ser humano encontra-se incluído nele67. Esta modificação de
perspectiva traz consigo que se deve preservar o meio ambiente em favor da vida, e não em
favor do homem.
Há quem defenda que a proteção ao meio ambiente deriva do primado da dignidade
da pessoa humana, além de estar relacionada à ideia de solidariedade instituída no texto
constitucional de 198868. Este entendimento deriva do caput do artigo 225 do texto
constitucional, quando estabelece não apenas o direito ao meio ambiente equilibrado, como
também o dever de proteção, para o Estado e a coletividade. Entenda-se que cabe ao Estado
instituir políticas de comando e controle, restando à sociedade o direito de ação e da
participação nas decisões em órgãos colegiados. É importante frisar que se não há vida sem
um meio ambiente equilibrado, não se pode esperar vida digna. Assim, infere-se que o direito
ao meio ambiente está situado antes da dignidade da pessoa humana.
A previsão constitucional da proteção ao meio ambiente, consagrando-o como bem de
uso comum do povo, vinculando a coletividade, não apenas ao poder público, o dever de
defender e preservá-lo, resultou na criação de formas de participação da sociedade na
elaboração de políticas públicas ambientais, bem como na gestão ambiental. Como
instrumento da participação popular, a figura dos conselhos ambientais, órgãos colegiados de
deliberação ambiental, ganhou importância em todos os entes federados.
Os conselhos ambientais, em geral, são compostos por representantes da administração
pública, do setor industrial, comercial, representação de trabalhadores e empregadores, bem
como da sociedade civil organizada. A participação da população nos conselhos ambientais é
vista como reflexo da evolução constitucional, sendo o conselho o local de destaque na gestão
pública69. Esta estrutura se configura numa forma tornar a gestão dos recursos ambientais
democrática, e viabiliza um grau mais de transparência da administração pública.
Ainda no artigo 225, o constituinte vinculou ao poder público, visando assegurar a
efetividade do caput, dentre outros, institutos relevantes à defesa do meio ambiente: a criação
de espaços especialmente protegidos; o licenciamento ambiental, e; a educação ambiental. Ao
criar espaços com proteção especial, a administração pública viabiliza não apenas a
preservação da fauna e flora, bem como a pesquisa científica inserida num ambiente
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preservado. A criação de espaços especialmente protegidos, como parques e florestas, dentre
outros, não vincula a administração pública a proceder à desapropriação da área, mas sim, que
a restrição de uso deve ser respeitada pelo particular.
O licenciamento ambiental, com os respectivos estudos e relatórios, constitui um
elemento de controle das atividades potencialmente poluidoras. A publicidade que o texto
constitucional exige do procedimento de licenciamento, possibilita a participação de qualquer
pessoa no licenciamento das atividades. Destaque-se que em geral os conselhos ambientais
deliberam ou opinam nos procedimentos de licenciamento ambiental, conforme a
competência da matéria instituída pela Lei Complementar nº 140/2011. O texto legal tem a
intenção de delimitar definitivamente os níveis de competência do licenciamento ambiental,
no âmbito federal, estadual e municipal. Mas, seguindo o preceito constitucional de que o
município legisla interesse local, pode-se compreender que a referida Lei Complementar, que
tem seu papel no ordenamento, neste quesito, seria completamente dispensável.
Ao inserir a educação ambiental como obrigatória em todos os níveis de ensino,
reconheceu o constituinte que a mudança do olhar antropocêntrico para o ecocêntrico depende
do nível de conhecimento da população. Durante muito tempo o meio ambiente foi visto
como fonte inesgotável de recursos, e destino dos resíduos indesejáveis. Modificar este tipo
de visão, sem a atuação da educação é utopia. Além da educação ambiental, o constituinte
previu a conscientização pública para preservação do meio ambiente. Tal conscientização
seria a derivada de campanhas publicitárias, dentre outros meios do que se denomina
educação informal. Reconhecendo-se a influência de outros fatores e instrumentos que
viabilizam o indivíduo a despertar para a questão ambiental.
O meio ambiente, além da proteção elencada no artigo 225 (frise-se: um capítulo
exclusivo com o viés de proteção ambiental), encontramos no artigo 170, que trata da ordem
econômica, tem como princípio a defesa do meio ambiente. Há inclusive autores que afirmam
que o referido princípio vincula, condiciona a atividade econômica70, devendo esta ser
realizada apena se atender ao princípio. Evidente que ainda há uma distância entre o preceito
constitucional e o plano fático, principalmente em razão do passivo ambiental préconstituição de 1988 e os avanços tecnológicos necessários para viabilizar menor impacto
ambiental de determinadas atividades. Inegável, entretanto, o avanço da importância do tema
dado pelo constituinte.
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Quando trata da política agrícola e fundiária, mais uma vez o constituinte ressalta a
importância do zelo com o meio ambiente. No artigo 186 da Carta Magna, trabalhando o
conceito de função social da propriedade, inclui como requisito a utilização dos recursos
naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente. Registra-se uma evolução no conceito
de função social da propriedade. Não basta habitar, produzir, e observar a legislação
trabalhista. A evolução do conceito de função social da propriedade avançou num sentido
muito positivo, incrementando aspecto transversal daquilo que se almeja quando se pretende
um desenvolvimento ambientalmente equilibrado.
A atividade de mineração, reconhecida pelo grau de interferência no meio ambiente,
pois não se podem extrair minérios sem interferir na superfície e em seu entorno, também foi
alcançado pelo texto constitucional. Resta estipulada assim à responsabilidade daquele que
explora jazidas, de recuperar o meio ambiente degradado, conforme solução técnica exigida
pelo órgão competente. Entende-se que a recuperação é tornar o local possível de uso
humano71. Evidente a inteligência do legislador, ao reconhecer a impossibilidade de reverter
ao status natural um ambiente que sofreu intervenção pela atividade mineradora. Resta ao
órgão imputar uma medida que seja proporcional ao dano provocado pela atividade, e que não
onere o suficiente para inviabilizar ou reprimir tais atividades.
O legislador constituinte ocupou-se ainda da previsão quanto à preservação ao meio
ambiente no capítulo destinado a saúde, artigo 200 da Carta Magna, incluindo o meio
ambiente do trabalho. Neste ponto o legislador reconhece que o meio ambiente influencia
diretamente a saúde do homem. Infere-se que o meio ambiente do trabalho também deve ser
preservado, com o condão de garantir qualidade de vida ao indivíduo, evitando certas
patologias, como o stress.
Observa-se que o legislador compreendeu que a temática ambiental é transversal,
alcança diversos aspectos da vida do homem, e assim deve ser tratada de forma
multidisciplinar. Uma abordagem linear, antropocêntrica ou tendenciosa resulta não apenas na
inviabilidade da proteção ao meio ambiente, mas, quiçá mais importante, a compreensão pelo
indivíduo de que quando se defende um meio ambiente equilibrado, se propõe ao uso
equilibrado e equitativo dos recursos, o que prolongará a vida humana na terra.
Conforme visto até aqui, independente da existência de legislação infraconstitucional
que venha a proteger bens ambientais, apenas pela aplicação do texto constitucional, já
haveria a condução viável para a solução de conflitos desta natureza. Em resumo, o meio
MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco – Doutrina. Jurisprudência. Glossário.
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ambiente, possui proteção plena em nível constitucional no Brasil. Resta à administração
pública e a comunidade, todo o empenho para efetivação da proteção ali encontrada.
Principalmente no que diz respeita a proteção a recursos escassos como a água potável, vital
existência humana e desenvolvimento de qualquer atividade econômica.
O neoconstitucionalismo impactou de forma positiva o ordenamento pátrio. Em que
pese todo o debate doutrinário acerca de sua aplicação, definição e aplicação dos princípios, e
o seu alcance, principalmente no que tange as possibilidades do estado, infere-se como
momento singular na história pátria. A relevância da existência do diálogo e entendimento
entre o judiciário e a doutrina, é outro ponto a ser trabalhado. Muitos são os riscos que o
neoconstitucionalismo traz, no entanto não são objetos deste estudo72.
Con seguridad, varios de los puntos mencionados darán lugar o lo están
dando ya a problemas importantes dentro del Estado constitucional, pero
desde luego que, con todos los matices que se quiera, se trata de avances de
primer orden en la lógica inacabada y en permanente construcción del
Estado constitucional contemporáneo. Lo importante, para concluir, es que
los derechos fundamentales cuentan con mejores herramientas de protección
bajo el paradigma neoconstitucional, en la medida en que supone un
mejoramiento de los aspectos clásicos del constitucionalismo.

A tutela do meio ambiente teve inegável avanço. O que não significa que o dano ao
meio ambiente foi reduzido. Os instrumentos existem, e necessitam ser utilizados de forma
consciente, desapaixonada, e buscando sempre o desenvolvimento sustentável.
O judiciário, o legislativo e o executivo ainda estão carentes de adaptação aos ditames
do neoconstitucionalismo. Para tanto, há que se intensificar o estudo da doutrina. Não se pode
pensar numa expansão de entendimento e aplicação de instituto tão precioso e complexo,
desprezando leitura e estudo da matéria. A ausência de conhecimento técnico afeta também a
análise de casos ambientais. Há carência de estudos vinculados aos aspectos legais do meio
ambiente. Há muito que se avançar no que tange a avaliação dos danos ambientais e melhor
solução para sua recuperação.
Em especial, na abordagem ambiental, não se pode presumir que a constituição veda a
ação do homem sobre o meio ambiente. Tal entendimento vem gerando uso inadequado das
ações aqui elencadas, o que proporciona nível de insegurança jurídica preocupante. Deve-se
buscar aplicação equilibrada dos preceitos constitucionais, de forma que por intermédio de
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compromisso e cooperação de todos, seja viabilizado o almejado desenvolvimento
sustentável.
Como fruto do processo de valorização dos direitos fundamentais, não deveria vir, o
novo constitucionalismo, a gerar conflitos como os destacados no tópico reservado as críticas.
Não se pode negar o risco que o ativismo judicial, bem como a discricionariedade dos
julgadores pode ferir as conquistas que geraram o próprio neoconstitucionalismo, o que é
deveras grave.
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3
3.1

A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
NOTAS INICIAIS SOBRE MEIO AMBIENTE
O tema meio ambiente indica a imprecisão da origem da terminologia. Entende-se que

o termo tem características mais intuitivas que de definição73. Destaca ainda que o termo tem
significado variado, havendo divergências entre os especialistas da área. De fato, o termo
pode ter desde um significado redundante, ao aduzir o termo meio, junto a palavra ambiente,
ainda que de tal ideia discorde o referido autor.
Entretanto, descreve a relevância terminológica para o direito. Para ele, na perspectiva
estrita, alcança todos os bens naturais e as relações entre os seres vivos. Já noutra perspectiva,
abraçaria a natureza natural e artificial, consagrando tudo aquilo produzido pelo homem (ruas,
cidades, etc.). Há também quem entenda que meio ambiente é ―a interação do conjunto de
elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da
vida em todas as suas formas74‖. Tal conceito abre ainda mais o entendimento do que venha
ser meio ambiente, ao adicionar o traço cultural. Ora, a cultura é uma manifestação social que
tem a capacidade de ser substancialmente dinâmica, influenciando e sendo influenciada
quando os indivíduos naturalmente se relacionam.
Apresentamos então neste momento mais uma definição da expressão meio ambiente,
a saber75:
Apesar da redundância no uso das expressões ―meio‖ (Aquilo que está no
centro de alguma coisa) e ―ambiente‖ (área onde habitam seres vivos), é
assim que a expressão se consagrou na consciência da população, em virtude
de seu uso na legislação, doutrina e jurisprudência.

A referida autora adota a definição legal encontrada no art. 3º, I da Lei 6.938 de 1981,
que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, apresentando conceito amplo e que
abarca o máximo de elementos naturais e artificiais, dentre outros, e suas respectivas
interações, afirmando que:
No meu sentir, o meio ambiente não é só um direito fundamental e de
interesse de toda a coletividade (quando pensado em termos de um país),
mas também um direito transfronteiriço (atinge outros países) e, por isso,
deveria ser pensado e tutelado com mais ênfase por protocolos e/ou tratados
internacionais, eu envolvessem discussões e aplicação de políticas próambiente, além dos limites de um território geográfico de um país76.
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Dada afirmação, clara é a percepção de que não se pode pensar em meio ambiente de
forma setorial. Os limites políticos estabelecidos pelo homem são fictícios, e os recursos
naturais formam um sistema global, que desconhecem tais limites. Urge a necessidade de
desenvolver vínculos entre as nações com fins de controle dos danos gerados por suas
atividades.
A percepção de que a poluição não observa as fronteiras políticas convencionadas pelo
homem, e que a degradação gerada num território, afeta direta ou indiretamente o meio
ambiente nos demais Estados, provocou um nível de comoção e empenho na minimização dos
impactos constatados. Neste contexto, temos a seguinte ponderação77:
A sociedade contemporânea é caracterizada pelos estudiosos, por várias
qualidades relativas à época; ao espaço temporal; em razão do estilo de vida
que se adota, entre outros; e dentre os temas que se referem à descrição e
tentativa de explicação do atual modelo societário está a questão da pósmodernidade, e a caracterização deste modelo como uma sociedade de risco.

O crescimento populacional, aliado à evolução tecnológica vivenciada nos últimos
séculos, proporcionou profundas alterações no modo de vida e nas relações sociais. Os
Estados se inclinaram no objetivo de crescer economicamente, produzindo bens e serviços,
não apenas para o mercado interno, mas principalmente para ser comercializado com outros
Estados. Gradativamente o homem se apercebeu que não apenas os recursos naturais eram
limitados, como também que a produção gerava degradação do meio ambiente e muito
resíduo78.
Nesse contexto, as nações passam a reunir para deliberar sobre os reflexos do dano ao
meio ambiente na escala mundial. Diversos eventos foram realizados, com destaque para a qe
ocorreu no ano de 1992, no Rio de Janeiro, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento, que apesar de ser tratar de um evento internacional, objetivava
estabelecer uma parceria nova e justa entre os Estados, proclamou 27 princípios com fulcro na
preservação ambiental, entre eles destacamos o terceiro princípio, que institui o seguinte:
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;
(...)
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Em outras palavras, a partir da Rio 92, a proposta seria um crescimento sustentável e
equilibrado79, com uma modificação na postura dos países desenvolvidos, que adotaram o
princípio da responsabilidade comum. Assumiram que as atividades nocivas ao meio
ambiente, ultrapassam as fronteiras, e provocam danos graves, ainda que a origem da
degradação encontre-se distante do local que suporta seus efeitos. Também como resultado da
Rio 92, foi assinada a Convenção da Biodiversidade que tem como objetivos a conservação da
biodiversidade, o uso sustentável de seus componentes e a divisão equitativa e justa dos
benefícios gerados com a utilização de recursos genéticos. Destaca-se ainda o a ConvençãoQuadro sobre Mudança do Clima, que objetiva estabilizar a emissão de gases na atmosfera,
remetendo a delimitação do limite de emissão para futuros protocolos.
Impende destacar que ao direcionar como titulares do meio ambiente as gerações
presentes e futuras, caberia um cuidado mais apurado ao lidar com questões ambientais. A
abertura do conceito de meio ambiente a aspectos culturais, a crescente visão do especismo
(discriminação em razão da espécie), e o aprofundamento da visão ecológica, alcançam cada
vez mais relevância. Reflexo disto pode ser observado, quando o meio ambiente passa
gradativamente a compor o texto constitucional de diversos países, com mais intensidade em
uns que noutros, sendo, em alguns casos, sujeito de direito80.
O Brasil, ainda que tenha avançado no sentido da proteção ao meio ambiente, alçando
a nível constitucional sua importância, e vejamos agora a situação do meio ambiente no
cenário pátrio.
No ordenamento brasileiro, a proteção ao meio ambiente sempre foi realizada de
forma esparsa, por legislação infraconstitucional, somente recebendo status constitucional em
1988. Entretanto, cabe destacar que a elevação da temática ambiental a nível constitucional,
revela-se como resultado da evolução científica que proporcionou fundamentos para
regulação pelo direito81. Observe-se que tal evolução não está ligada diretamente ao meio
ambiente, mas com a atividade econômica, que alertam a provável escassez dos recursos
naturais. Entretanto, ainda que ligada a fins utilitaristas, são inegáveis os relevantes ganhos
para a causa ambiental.
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Noutra perspectiva, foram registrados avanços em estudos ambientais, principalmente
do que tange a mudança da visão antropocêntrica, onde o homem é considerado centro do
universo e que todo o restante seria periferia, devendo ser apenas protegido e preservado em
favor daquele. Sendo gradativamente instituída a visão ecocêntrica, onde se admite o meio
ambiente como centro e razão de ser de tudo, devendo este ser preservado, pois o ser humano
encontra-se incluído nele82. Esta modificação de perspectiva traz consigo que se deve
preservar o meio ambiente em favor da vida, e não em favor do homem.
Há quem defenda que a proteção ao meio ambiente deriva do primado da dignidade
da pessoa humana, além de estar relacionada à ideia de solidariedade instituída no texto
constitucional de 198883. Este entendimento deriva do caput do artigo 225 do texto
constitucional, quando estabelece não apenas o direito ao meio ambiente equilibrado, como
também o dever de proteção, para o Estado e a coletividade. Entenda-se que cabe ao Estado
instituir políticas de comando e controle, restando à sociedade o direito de ação e da
participação nas decisões em órgãos colegiados. É importante frisar que se não há vida sem
um meio ambiente equilibrado, não se pode esperar vida digna. Assim, infere-se que o direito
ao meio ambiente está situado antes da dignidade da pessoa humana.
A previsão constitucional da proteção ao meio ambiente, consagrando-o como bem de
uso comum do povo, vinculando a coletividade, não apenas ao poder público, o dever de
defender e preservá-lo, resultou na criação de formas de participação da sociedade na
elaboração de políticas públicas ambientais, bem como na gestão ambiental. Como
instrumento da participação popular, a figura dos conselhos ambientais, a sociedade civil
organizada, bem como o Ministério Público, este último como defensor de interesses difusos
e coletivos.
Ainda no artigo 225, o constituinte vinculou ao poder público, visando assegurar a
efetividade do caput, dentre outros, institutos relevantes à defesa do meio ambiente: a criação
de espaços especialmente protegidos; o licenciamento ambiental, e; a educação ambiental. Ao
criar espaços com proteção especial, a administração pública viabiliza não apenas a
preservação da fauna e flora, bem como a pesquisa científica inserida num ambiente
preservado. A criação de espaços especialmente protegidos, como parques e florestas, dentre
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outros, não vincula a administração pública a proceder à desapropriação da área, mas sim, que
a restrição de uso deve ser respeitada pelo particular.
Ao inserir a educação ambiental como obrigatória em todos os níveis de ensino,
reconheceu o constituinte que a mudança do olhar antropocêntrico para o ecocêntrico depende
do nível de conhecimento da população. Aduz-se que dentre todos os mecanismos para
alcançar a cidadania ambiental, a educação é o principal84.
Durante muito tempo o meio ambiente foi visto como fonte inesgotável de recursos, e
destino dos resíduos indesejáveis. Modificar este tipo de visão, sem a atuação da educação é
utopia. Além da educação ambiental, o constituinte previu a conscientização pública para
preservação do meio ambiente. Tal conscientização seria a derivada de campanhas
publicitárias, dentre outros meios do que se denomina educação informal. Reconhecendo-se a
influência de outros fatores e instrumentos que viabilizam o indivíduo a despertar para a
questão ambiental.
Não se pode olvidar que, o meio ambiente é diretamente influenciado por questões
econômicas, sendo claro o conflito conceitos como desenvolvimento, crescimento e
sustentabilidade e disponibilidade tecnológica85. Equilibrar a tensão entre interesses do capital
e coletivo é dever do Estado que, a despeito do ordenamento vigente, requer maiores
cuidados.
O meio ambiente, além da proteção elencada no artigo 225 (frise-se: um capítulo
exclusivo com o viés de proteção ambiental), encontramos no artigo 170, que trata da ordem
econômica, tem como princípio a defesa do meio ambiente. Há inclusive autores que afirmam
que o referido princípio vincula, condiciona a atividade econômica86, devendo esta ser
realizada apena se atender ao princípio. Evidente que ainda há uma distância entre o preceito
constitucional e o plano fático, principalmente em razão do passivo ambiental préconstituição de 1988 e os avanços tecnológicos necessários para viabilizar menor impacto
ambiental de determinadas atividades. Inegável, entretanto, o avanço da importância do tema
dado pelo constituinte.
Quando trata da política agrícola e fundiária, mais uma vez o constituinte ressalta a
importância do zelo com o meio ambiente. No artigo 186 da Carta Magna, trabalhando o
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conceito de função social da propriedade, inclui como requisito a utilização dos recursos
naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente. Registra-se uma evolução no conceito
de função social da propriedade. Não basta habitar, produzir, e observar a legislação
trabalhista. A evolução do conceito de função social da propriedade avançou num sentido
muito positivo, incrementando aspecto transversal daquilo que se almeja quando se pretende
um desenvolvimento ambientalmente equilibrado.
A atividade de mineração, reconhecida pelo grau de interferência no meio ambiente,
pois não se podem extrair minérios sem interferir na superfície e em seu entorno, também foi
alcançado pelo texto constitucional. Resta estipulada assim à responsabilidade daquele que
explora jazidas, de recuperar o meio ambiente degradado, conforme solução técnica exigida
pelo órgão competente. Entende-se que a recuperação é tornar o local possível de uso
humano87. Evidente a inteligência do legislador, ao reconhecer a impossibilidade de reverter
ao status natural um ambiente que sofreu intervenção pela atividade mineradora. Resta ao
órgão imputar uma medida que seja proporcional ao dano provocado pela atividade, e que não
onere o suficiente para inviabilizar ou reprimir tais atividades.
O legislador constituinte ocupou-se ainda da previsão quanto à preservação ao meio
ambiente no capítulo destinado a saúde, artigo 200 da Carta Magna, incluindo o meio
ambiente do trabalho. Neste ponto o legislador reconhece que o meio ambiente influencia
diretamente a saúde do homem. Infere-se que o meio ambiente do trabalho também deve ser
preservado, com o condão de garantir qualidade de vida ao indivíduo, evitando certas
patologias, como o stress.
Observa-se que o legislador compreendeu que a temática ambiental é transversal,
alcança diversos aspectos da vida do homem, e assim deve ser tratada de forma
multidisciplinar. Uma abordagem linear, antropocêntrica ou tendenciosa resulta não apenas na
inviabilidade da proteção ao meio ambiente, mas, quiçá mais importante, a compreensão pelo
indivíduo de que quando se defende um meio ambiente equilibrado, se propõe ao uso
equilibrado e equitativo dos recursos, o que prolongará a vida humana na terra.
Cabe ainda um olhar mais profundo quanto ao enunciado do artigo 225 do texto
Constitucional88.
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
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Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações.

A menção de que é direito de todos que meio ambiente seja ecologicamente
equilibrado merece ser desdobrado. O conceito de todos, não deixa claro quem são eles. Desta
forma, pode-se, conforme a filiação doutrinária apegar-se a ideia de que o legislador
vislumbrou a proteção dos seres vivos em geral, não apenas do humano. E a esta nos filiamos.
Não se pode conceber um meio ambiente ecologicamente equilibrado apenas para o humano,
pois, conceitualmente, já não haveria equilíbrio, já que este depende da vida de outros seres
para existir.
É importante também compreender o que venha ser ―ecologicamente equilibrado‖.
Entende-se por ecologia como a ciência que estuda a ―casa‖, o local onde existe algo. O meio
não é apenas natural, mas também artificial, cultural, paisagístico, do trabalho, dentre outros,
já que se tornou até moda a utilização do termo89.
Temos então na Carta Magna a ideia de uma casa estudada e equilibrada. Numa
linguagem mais exata: os ambientes devem ser estudados para proporcionarem uma vida
equilibrada. No que diz respeito especificamente ao ser humano, esse equilíbrio deriva da
utilização racional dos recursos naturais, empenhando-se na produção mínima de resíduos e
em seu descarte com menor impacto possível.
No tocante a ―bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida‖, ab
initio, o meio ambiente é um bem, logo tem valor econômico, ainda que se tenha dificuldade
em mensurar o seu valor90. A perícia ambiental tem avançado bastante no sentido de
estabelecer um valor ao meio ambiente quando este sofre um dano.
O legislador aqui pecou. Poderia, mantendo o conceito de bem, estender aos seres
vivos como um todo, aproximando-se da Constituição do Equador. Eis a crítica: o trecho
evoca o direito apenas ao povo. E aqui não há como estender o conceito para os seres vivos. O
conceito do ―povo‖, ainda que seja amplo o debate na doutrina, abrange apenas seres
humanos91.
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O ordenamento pátrio orbita em torno da democracia, e refletir sobre quem venha a ser
o povo é relevante. Na perspectiva política, povo ativo é sinônimo de eleitores. Como ícone,
povo é o motivador das ações do Estado, que em nome daquele exerce o monopólio legítimo
da violência. Temos também povo como o destinatário das prestações do Estado, ou seja, a
população, todos aqueles que habitam num território, e possuem direitos regulados pelo
Estado92.
O direito ao meio ambiente apenas para o povo não corresponde ao real contexto, vez
que, como já dito, todos os seres vivos necessitam gozar desse direito, saindo da visão
egocêntrica. Ademais, é indiscutível que para uma vida saudável, independente do tipo de
meio ambiente (artificial, natural, etc.).
A Carta Magna ainda fixa a competência para a tutela do meio ambiente: o poder
público e a coletividade. Não apenas por ações administrativas, mas também legislativas e
judiciais. A defesa, deve se dar em caráter preventivo, evitando assim que ocorram danos
ambientais. A criação de áreas de proteção, de requisitos para o licenciamento ambiental, e o
exercício do poder de polícia, se configura como ações de proteção ao meio ambiente. De
forma inovadora, dá também à coletividade a tutela ambiental. Pode-se entender como
coletividade a Sociedade Civil Organizada, que exerce papel fundamental na proteção ao
meio ambiente, principalmente com ações judiciais. Ademais, não se pode olvidar o papel do
Parquet, como titular das ações que versem sobre direitos difusos/coletivos93.
A nova ordem constitucional inovou também no que diz respeito aos instrumentos de
proteção ao meio ambiente. Instituiu o Ministério Público como agente competente para
tutelar as ações coletivas, e ainda que não seja autor, atuará no feito com a possibilidade de
assumir a demanda em caso de desistência. Os instrumentos utilizados para tutela ambiental,
temos a Ação Civil Pública, a Ação Popular, Habeas Data e Mandado de Segurança.
Como legitimados para intentar Ação Civil Pública, instrumento eficaz para a defesa
do meio ambiente, além do Ministério Público, temos a Defensoria Pública, a União, Estados
e Municípios, órgãos da administração indireta, e associações com mais de um ano de
existência e que tenha entre as finalidades a defesa do meio ambiente. Importante destacar que
a Ação Civil Pública, tem como objetivo a proteção de direitos difusos, e que somente após a
Constituição de 1988, passou a tutelar a proteção ao meio ambiente.
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Admitiu cabimento de Ação Popular para tutela ambiental, tendo com legitimado
qualquer cidadão, tendo com requisito a presença de ilegalidade e lesividade ao meio
ambiente. Além disto, presentes os requisitos de admissibilidade para o Mandado de
Segurança, quais sejam, a defesa de direito liquido e certo tendo como origem ilegalidade ou
abuso de poder por agente público. Com referência a proteção ambiental, entende-se que tal
remédio pode ser administrado, a título de exemplo94, quando a emissão de licenciamento
ambiental que tenha inobservado o rito legal.
No que diz respeito ao Habeas Data, seu cabimento será possível diante da negativa ao
recebimento de informação relacionada ao meio ambiente. Em que pese o acesso a
informação geral ser consagrado no texto constitucional, com relação ao meio ambiente, há
uma indicação direta da obrigatoriedade do acesso a informação. Isto é compreendido em face
de que a informação é o elemento fundamental para iniciar qualquer procedimento de defesa
ao meio ambiente. Impende destacar que a Constituição de 1988, institui o acesso à
informação como direito constitucional, sendo de acesso a qualquer interessado.
O novo fenômeno constitucional abriu as portas para a participação popular na
administração pública. Pode-se observar o empenho para que o indivíduo, a sociedade
organizada participe do processo da gestão pública. A criação de conselhos, em diversas áreas
de gestão, como na educação, saneamento, saúde e segurança, configuram-se como um passo
significante da participação na administração. O conselho é órgão colegiado deliberativo,
consultivo e de fiscalização, composto pelo setor público e sociedade civil organizada. O
funcionamento dos conselhos favorece uma gestão mais aproximada da comunidade, o que e
revela o empenho na superação do modelo de gestão ditatorial, onde as decisões e ações eram
unilaterais.
As novas formas de gestão participativa, obviamente, até mesmo pela influencia ainda
do recente período ditatorial, encontram dificuldades para obterem efetividade, seja por parte
dos detentores do poder, que entendem como negativo a participação popular, seja pelo
interesse do cidadão em participar do processo, por não entender ou não acreditar em seu
funcionamento, ou que venha a apresentar resultado.
Como aliado a gestão participativa, em nível federal, o Estado vem, com base no
princípio da publicidade presente no texto constitucional, promovendo o modelo de gestão
denominado ―transparente‖, no qual as informações da administração vêm sendo
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gradativamente divulgadas, inclusive por meio digital, viabilizando que o cidadão controle
melhor os atos do estado.
E aqui temos outro desafio ao neoconstitucionalismo no Brasil: por ser uma inovadora
compreensão e aplicação do direito constitucional, numa sociedade com baixo grau
educacional, grandes diferenças regionais e econômicas, ser acreditada, utilizada, e
desenvolvida é tarefa hercúlea. Ao mesmo tempo, proporciona um enriquecimento de
conteúdo, como resultado da superação das diferenças regionais. Some-se a isto fato do país
possuir uma diversidade ambiental rica, que vai desde a região costeira a semiárido e de zonas
pantanosas a florestas.
As formas de controle, participação e ação, estão disponíveis. Resta analisar o preparo
do judiciário para conduzir as lides ambientais. A novidade da proteção e sua forma
abrangente, aliada a ação desproporcional de algumas instituições e agentes, prejudicam
pontualmente o desenvolvimento de uma boa jurisprudência ambiental. A carência de
maturidade não diz respeita apenas a forma de aplicar e compreender a constituição, mas
também em como se compreende o meio ambiente a ser tutelado, respeitando suas
idiossincrasias regionais.
Diante do exposto, pode-se afirmar que o fenômeno neoconstitucional ambiental
superou o formalismo positivo95. Espera-se que esta superação, possa refletir em efetiva
proteção ambiental e no empenho para que o desenvolvimento seja de fato pautado em
conceitos sustentáveis.
Por fim, a Carta Constitucional determina que tal tutela conserve o meio ambiente,
para as presentes e futuras gerações. Pensar o direito ambiental como um bem permanente,
que transcende o tempo presente, e alcança aqueles que ainda não nasceram, é uma
perspectiva positiva. No entanto, a permanência egocêntrica pode resultar na extinção de um
numero ainda maior de seres vivos e recursos naturais, em ração da ação do homem.
Apesar de ter direito a preservação do bem ambiental, a geração futura não se faz
presente para pleitear em juízo tal direito. Pode-se entender que o enunciado apenas visa
vincular que o direito a preservação ambiental é suma importância, e a ineficiência em
protegê-lo propicia uma incerteza quanto a qualidade de vida das gerações vindouras.
Destarte, a doutrina entende que a construção do artigo 225 da Constituição brasileira,
está lastreada nos princípios do direito ambiental. Evitando adentrar no conceito de princípio,
adota-se o entendimento de ―são proposições básicas, fundamentais, típicas, que condicionam
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todas as estruturas subsequentes‖ 96. Logo, os princípios são pedras fundamentais nas quais as
demais estruturas são ali apoiadas. É relevante então pontuar os princípios ambientais mais
aceitos pela doutrina.
O princípio da ubiquidade apresenta a ideia de que as questões ambientais perpassam
por todas as áreas, e em todas as atividades97. E de fato está. Qualquer atividade que venha a
ser desenvolvida pelo ser humano, sempre esta relacionada com o meio ambiente. Pode-se
destacar o empenho em reduzir os impactos ambientais nos centros urbanos e nos ambientes
de trabalho, que são artificiais (criados pelo homem), e ainda assim são alcançados pela
proteção ambiental.
Há também o principio da responsabilidade social, que esta relacionada ao papel da
vinculação das instituições financeiras a proteção do meio ambiente. Os projetos financiados
carecem observância às normas ambientais vigentes, de forma que, aqueles que não se
empenham no desenvolvimento sustentável, não devem ser financiados, sob pena de
responsabilidade solidária do ente financiador, nos casos de dano ambiental.
O desenvolvimento sustentável pretende conciliar o crescimento econômico com a
preservação ambiental. Os recursos naturais necessitam de gestão racionalizada, com redução
em sua utilização, em especial dos não renováveis, e redução e gerenciamento dos resíduos.
Tal empenho proporcionará que os bens ambientais tenham sua vida prolongada, viabilizando
o acesso as futuras gerações.
Recebedor de muitas críticas, o principio do poluidor pagador e do usuário pagador
norteiam a aplicação de taxas e multas ao agente que degrada ou faz uso de recursos
ambientais. Os valores arrecadados são aplicados na elaboração e execução de programas de
proteção e educação ambiental. A crítica se dá que o pagamento dificilmente alcança a
recuperação do bem danificado, e quanto ao uso, poucos consomem em detrimento da
coletividade titular do bem.
A participação é também princípio ambiental, contemplando o acesso a informação e a
educação ambiental como formas de proporcionar o conhecimento necessário a participação
na gestão ambiental. Tal princípio modificou os componentes curriculares da educação
regular, em todos os níveis, dando acesso aos conceitos ambientais, buscando levar o
conhecimento da população, possibilitando assim que questionamentos quanto à gestão dos
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recursos naturais sejam realizados. Não se vislumbra participação sem conhecimento do
objeto da discussão. Neste ponto é indiscutível que ainda há muito a fazer no Brasil.
Encontramos no principio da prevenção o empenho em adotar todas as medidas que
impeçam ou reduzam danos ambientais. Deve aquele que desenvolve atividade com uso de
recursos naturais, adotar medidas antecipadas, preventivas, que obstem a ocorrência de dano
ao meio ambiente.
3.2

A COMPETÊNCIA EM MATÉRIA AMBIENTAL
A Constituição Federal de 1988 modificou a estrutura da federação brasileira haja

vista que foi a primeira a estabelecer competências aos Municípios. Mas antes de analisarmos
essa mudança de paradigma é necessário entendermos os tipos de federação e caracterizar a
federação brasileira.
O conceito de federação foi criado pela constituição americana de 1787, que reuniu as
treze colônias em um único ente, formando os Estados Unidos da América. Trata-se de uma
forma de estado que se contrapõe ao estado unitário no qual não há descentralização políticoadministrativa, ou seja, o governo é exercido somente pelo governo central.
Já na forma de estado federada, o Estado Federal possui SOBERANIA, enquanto os
entes federados possuem AUTONOMIA. Este é o caso do Brasil: a República Federativa do
Brasil possui soberania, enquanto os entes federados (como os estados e municípios) possuem
autonomia.
A soberania refere-se ao fato de não existir nenhuma outra entidade superior na ordem
externa nem igual na ordem interna, já a autonomia é a capacidade de os estados-membros de
se auto administrarem, se auto organizarem e se autogovernarem.
O federalismo com forma de estado apresenta as seguintes características:
a) Repartição de poderes: deve haver uma divisão do poder para que ele não se
concentre em apenas um ente, sobre o risco de estarmos diante de um estado unitário. No
Brasil, a Constituição traz, logo no art. 2º: ―São Poderes da União, independentes e
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário‖.
b) Repartição de competências: as competências de cada ente federativo (União,
estados, DF e municípios) devem ser estabelecidas previamente. Dessa forma, cada ente terá
suas atribuições e, normalmente, um ente federado não pode adentrar nas atribuições dos
outros.
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A repartição de competências serve tanto para que um ente não interfira
indevidamente na atuação de outro, quanto para garantir que não sejam suprimidas as
atribuições de um ou de outro ente.
c) Descentralização política: a administração e o governo de cada ente federado não se
submetem à vontade dos demais. Assim, cada unidade tem a capacidade de se autogovernar,
de eleger os seus representantes e de se auto administrar, sem a interferência dos outros entes
da federação.
d) Auto-organização dos Estados-Membros: os Estados-Membros possuem o poderdever de se auto organizarem e elaborarem sua própria Constituição Estadual. Observe que os
municípios não possuem Constituição. Eles possuem uma lei orgânica, que não tem status
constitucional.
e) Entidades autônomas: a autonomia é o poder que os entes possuem de agir de forma
livre (dentro dos limites constitucionais), ou seja, não há hierarquia entre os entes federados.
Isso quer dizer que a União não ―manda‖ nos estados, DF ou municípios, não havendo
subordinação entre eles. O que existe é uma divisão de competências. Dessa forma, no
federalismo brasileiro, as competências mais importantes foram deixadas a cargo da União,
por isso, tem-se a impressão de que a União ―manda‖ nos demais entes.
f) Órgão representativo dos Estados-Membros na vontade nacional: para garantir que a
vontade dos estados seja ouvida quando da atuação do governo nacional, existe um órgão
representante desses estados. No caso do Brasil, o Senado Federal. Atenção: não existe um
órgão representativo dos municípios na participação da vontade nacional (a Câmara dos
Deputados é representante do POVO e não dos municípios).
O federalismo brasileiro é conhecido por ser um federalismo de segundo grau. Isso
ocorre devido à inédita inclusão dos municípios como entes da federação, conforme já
mencionamos. Apesar de não se falar em hierarquia entre entes federados, os municípios
devem obedecer à Constituição do seu Estado (CE), bem como a Constituição Federal (CF).
Além de apresentar as características gerais mencionadas acima a federação brasileira
também é marcadamente identificada: a) federalismo se constitui em cláusula pétrea (art. 60,
§4° Constituição Federal); b) formação por desagregação ou centrífuga, ou seja, o poder
político era concentrado nas mãos de um só ente e foi distribuído para os demais.
O contrário desse tipo de formação é a formação por agregação ou centrípeta em que o
poder é distribuído entre os entes, e estes decidem concentrar uma parcela desse poder nas
mãos do ente central. Dessa forma, esse tipo de formação ocorre de fora para o centro. Esse
foi o processo de formação da federação americana.
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O art. 1º da CF prevê que: ―A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, (...)‖. Assim, o Estado brasileiro
se chama República Federativa do Brasil (RFB) e é somente ele que possui a soberania. A
República Federativa do Brasil é a única pessoa jurídica de direito público externo e é a única
capaz de manter relações com outros Estados estrangeiros (relações internacionais).
A República Federativa do Brasil é formada pelos seguintes entes: União, estados,
Distrito Federal e municípios. Com fins de corte metodológico não abordaremos a
regulamentação do Distrito Federal, que é um ente com características híbridas e que não
contribuirá para a discussão que se pretende fazer nesta pesquisa.
É uma pessoa jurídica de direito público interno e REPRESENTA a República
Federativa do Brasil nas relações internacionais. Assim, quando a União está atuando
externamente, ela não atua como União e sim como República Federativa do Brasil. Já os
demais entes não possuem soberania. Eles têm autonomia, isso é, a capacidade de autoorganização e legislação própria, autogoverno e autoadministração.
Os Estados, segundo Uadi Lammêgo Bulos, ―constituem ordenações jurídicas parciais,
que atuam como núcleos autônomos de poder‖98 que possuem autonomia, capacidade de se
auto-organizar e ter sua legislação própria, se autogovernar e se autoadministrar.
A auto-organização é a capacidade dos estados de elaborar suas respectivas
Constituições Estaduais (CEs), que são fruto do Poder Constituinte Derivado Decorrente. Pelo
princípio da simetria, as CEs devem ser aprovadas em dois turnos de votação por pelo menos
três quintos da Assembleia Legislativa do respectivo estado.
O autogoverno e autoadministração são a capacidade dos estados em se governar e
administrar sem a interferência dos outros entes. Por exemplo, o poder de eleger seus
governantes e o poder-dever de organizar os poderes executivo, legislativo e judiciário de
cada estado (lembre-se de que os municípios não possuem Poder Judiciário e nem Ministério
Público).
Por fim, os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de
municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções
públicas de interesse comum.
Os municípios ―são unidades geográficas divisionárias dos Estados-membros, dotados
de personalidade jurídica de Direito Público Interno‖99 Também possuem autonomia
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(conferida pela auto-organização e legislação própria, autoadministração e autogoverno).
Além disso, a autonomia municipal é princípio constitucional sensível (art. 34, VII).
Duas observações quanto à auto-organização e legislação própria dos municípios:
a) Os municípios não possuem poder constituinte derivado decorrente, ou seja, não
podem elaborar suas constituições. Na verdade eles são regidos por uma Lei Orgânica
Municipal (LOM), que é o equivalente a uma ―Constituição Municipal‖.
b) Diferentemente das Constituições Estaduais, que são votadas em dois turnos e
aprovadas por três quintos dos votos, as leis orgânicas são votadas em dois turnos, com
interstício mínimo de dez dias e aprovadas por dois terços dos votos.
Quanto ao autogoverno, deve-se frisar que os municípios elegem seus prefeitos e
vereadores para mandato de quatro anos e devem organizar os poderes executivo e legislativo
locais, mas eles não possuem Judiciário e nem Ministério Público.
A competência para Jose Afonso consiste na ―faculdade juridicamente atribuída a uma
entidade ou a um órgão ou agente do Poder Público para emitir decisões‖100
Antes de tratarmos da competência atribuída a cada ente federativo em matéria de
licenciamento ambiental, já contextualizando com a discussão que se pretende nesta pesquisa,
devemos apresentar alguns aspectos relacionados à forma de definição e aos tipos das
competências de cada ente federado.
A repartição de competências é a divisão, pela Constituição, das atribuições de cada
ente federado. Ela é um dos núcleos do federalismo brasileiro. Para se fortalecer a autonomia
dos entes federados, deve haver repartição de competências administrativas (ex: arts. 21 e 23),
tributárias (ex: art. 145 em diante) e Legislativas (ex: art. 22 e 24).
Quando se fala em competência para o licenciamento ambiental, estamos falando de
competência material, a qual terá maior ênfase na presente pesquisa.
Uma observação importante acerca das competências estabelecidas pela Constituição
Federal é que elas podem ser alteradas por Emenda Constitucional. No entanto, não se pode
mudá-las a ponto de se comprometer a forma federativa de Estado.
Existem basicamente duas formas de repartir a competência entre os entes federados,
quais sejam o modelo vertical e o modelo horizontal.
O modelo vertical consiste na atuação de diferentes entes federados em um mesmo
campo ou matéria. Já o modelo horizontal é aquele em que um ente não pode interferir nas
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matérias dos outros, é um modelo mais rígido.

A Constituição Federal adota ambos os

modelos, sendo que prevalece o modelo horizontal.
A repartição de competências em matéria ambiental apresenta-se, dessa forma, como
um instituto que valoriza o federalismo, no âmbito da preservação em todo o País. A
Constituição Federal, na distribuição de competência, para fins de proteção ambiental, dispôs
sobre dois tipos de competência, quais sejam: a competência legislativa e a competência
material ou administrativa.
A competência legislativa é exercida pelo Poder Legislativo e diz respeito à faculdade
para legislar, com a edição de normas gerais e leis em sentido estrito sobre temas ligados ao
meio ambiente. Especificamente em relação às questões afetas ao meio ambiente, a
competência legislativa se subdivide em privativa, concorrente e suplementar.
Dispõe o artigo 22, nos incisos II, IV, XII e XXVI, da Constituição Federal, sobre a
competência legislativa privativa da União, sendo, por sua natureza, monopolística e
concentrada no titular da competência.
Neste sentido, contudo, insta destacar o quanto disposto no parágrafo único do referido
artigo, que determina que essa competência pode ser objeto de delegação para os outros entes
da Federação, através de Lei Complementar. Assim sendo, pode-se facilmente afirmar que a
competência privativa da União é uma prerrogativa deste ente, mas poderá ser delegada aos
Estados, mediante elaboração de Lei complementar, desde que não contrarie a norma federal
de caráter geral.
Ainda tratando sobre a competência legislativa, têm-se o artigo 24 da CF/88. Da
análise do referido artigo, verifica-se que o que predomina em relação à competência
legislativa ambiental é a competência concorrente. Tal artigo determina ser concorrente entre
União, Estados-membros e Distrito Federal a competência para legislar sobre matérias
relativas à proteção do meio ambiente, conservação da natureza, defesa do solo, proteção ao
patrimônio paisagístico e responsabilidade por dano ao meio ambiente.
No âmbito da competência concorrente cabe à União estabelecer normas gerais sobre
as matérias e aos Estados normas específicas de seu interesse, obedecendo às normas gerais
da União, ou seja, na competência concorrente ocorre a possibilidade de iniciativa na área de
legislação ambiental para os Estados - membros e Distrito Federal, caso a União mantenha-se
inerte.
Observa-se, neste sentido que, na falta de normas gerais editadas pela União, os
Estados e o Distrito Federal podem fazê-las, suprindo a lacuna, no exercício da competência
supletiva, conforme preleciona o artigo 24, § 3º da CF/88.
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Depreende-se, portanto, que o legislador constituinte brasileiro adotou na repartição de
competências concorrentes o princípio da predominância dos interesses, o que significa dizer.
Assim sendo, pode-se afirmar que, em observância ao artigo 24, VI da Constituição
Federal, caberá à União a competência para legislar sobre assuntos de interesse nacional,
enquanto que aos Estados estarão reservados os assuntos ambientais que fiquem no liame do
interesse nacional e do interesse local, exercendo, portanto, competência complementar sobre
aquelas matérias.
Com relação aos municípios, muito embora não lhes tenha sido atribuído poder para
legislar sobre as matérias elencadas no artigo 24, insta ressaltar que os mesmos poderão editar
normas sobre as questões cuja competência seja concorrente, desde que de forma supletiva,
para atender a interesse local, e desde que respeitado as normas federais e estaduais
existentes, nos termos do artigo 30, II, da CF/88.
Com relação à competência supletiva, temos que ―uma norma somente deve ser
suplementada quando houver realmente necessidade de adaptar a regra geral às situações de
fato, para que o bem jurídico em questão possa ser efetivamente protegido101 [...]‖.
Neste sentido o referido autor menciona ainda que ―essa é uma necessidade muito
comum em relação à legislação ambiental, visto que cada Estado e cada Município possui
uma realidade diferente e apresentam demandas específicas‖.
Extrai-se, desta forma, que a proteção legal ao meio ambiente é realizada através de
normas jurídicas específicas ancoradas na Constituição Federal, a qual reparte a competência
legislativa ambiental entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
A competência administrativa é a atribuição que cabe ao Poder Executivo de proteger
o meio ambiente, o que se fará através do exercício do poder de polícia. Em outras palavras,
as competências materiais, ou administrativas, são aquelas que autorizam o Poder Público a
exercer determinadas atividades concretas, como, por exemplo, a gestão de certos recursos
naturais, o controle da utilização de substâncias perigosas etc.
A competência material divide-se em exclusiva e comum/cumulativa. Tem-se a
competência material exclusiva quando o poder de implementação é atribuído a uma entidade
com exclusão das demais. A competência administrativa exclusiva da União está definida no
artigo 21 CF/88, a dos Estados está determinada nos §§ 1º e 2º, do artigo 25 enquanto que a
dos Municípios encontra disciplina no artigo 30 da Carta Magna.
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Neste sentido, observa-se que a Constituição Federal dispõe explicitamente sobre a
competência da União e dos Municípios; ao passo que a competência material dos Estados é
considerada remanescente. A competência comum ou cumulativa, diferentemente da
competência concorrente, prevista no artigo 24, estabelece a tônica de cooperação entre as
variadas unidades políticas para, em conjunto, executarem diversas medidas visando, entre
outros aspectos, a proteção de bens de uso comum.
Ou seja, a competência comum prevê um campo de atuação comum aos vários entes
da federação, sem que o exercício de um venha a excluir a competência dos outros, que
abstratamente poderia ser exercido cumulativamente, sempre tendo em vista a maior eficácia
do cumprimento das normas ambientais102.
Dispõe a CF/88 no artigo 23, incisos III, VI e VII, ser competência comum da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios proteger documentos; obras e outros bens de valor
histórico, artístico e cultural; monumentos; paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos;
proteger o meio ambiente e o combate à poluição em qualquer de suas formas, bem como a
preservação das florestas, da fauna e da flora.
Corroborando com o posicionamento da competência administrativa comum, que
determina a atuação conjunta de todos os entes federados em defesa do meio ambiente, o § 1°
do artigo 225 da Constituição Federal utiliza a expressão genérica "Poder Publico", não
fixando, portanto, para nenhum ente federado específico as atribuições ali previstas.
Quanto a isto, é possível afirmar que esse dispositivo não permite que nenhum órgão
público ou ente federativo se exima de suas responsabilidades em relação à defesa e à
preservação do meio ambiente103. Acrescenta-se que104:
(...) decorre desse dispositivo, a manifesta vontade do legislador no sentido
de que os poderes públicos, indistintamente, cooperem na execução das
tarefas ambientais. Ou seja, a responsabilidade de zelar do meio ambiente,
não pode ficar submetida a questões relacionadas com limites jurisdicionais
ou espaços territoriais de cada ente político. São todos, neste caso,
compelidos a cumprir e fazer cumprir tais obrigações.

Assim sendo, por expressa determinação legal, todos os entes da federação devem, no
exercício da competência comum, defender e preservar o meio ambiente.

102

BIANCHI, Patrícia. Eficácia das Normas Ambientais. São Paulo: Saraiva, 2010.
FARIAS, Talden. Licenciamento ambiental: aspectos teóricos e práticos - prefácio de Paulo Affonso
Leme Machado. 4ª edição. Belo Horizonte: Fórum, 2013. p. 122.
104
SILVA, Vicente Gomes da. Legislação Ambiental Comentada. 2° ed. Belo Horizonte: Editora Fórum,
2004. p.123.
103

65
Depreende-se, portanto, que quando o legislador constituinte optou pela competência
comum para a defesa do meio ambiente sinalizou a importância que se deu à proteção
ambiental, tendo como decorrência a necessidade de cooperação de todos os entes federados,
seus órgãos e entidades na proteção e execução de tudo quanto determinado pela Constituição
Federal.
De fato, a competência comum estabelecida no artigo 23 da Lei Maior, impõe aos
entes federativos o dever de zelar pela proteção ambiental, concretizando-se tal proteção
através da elaboração e execução de políticas públicas, como também por meio do exercício
poder de polícia da Administração, que deve se destacar, sobretudo, no exercício da
fiscalização das atividades degradadoras ou potencialmente danosas àqueles bens.
Da análise do artigo 23 da Constituição Federal, observa-se que o parágrafo único
prevê a edição de lei complementar que fixará normas para a cooperação entre os entes
federativos, visando o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.
Ocorre que, com o advento da Lei Complementar 140/2011, as normas de cooperação
não alcançaram o objetivo proposto, o que ainda vem ocasionando sérios problemas de
determinação de competência, conforme veremos a seguir.
Como destacado acima, a falta de regulamentação do mencionado dispositivo
constitucional e a ausência de regras claras sobre a repartição de competências administrativas
sempre geraram dúvidas e incertezas quanto ao órgão ambiental competente para o exercício
de determinadas ações, especialmente, no tocante as atividades de fiscalização e
licenciamento.
Até a edição da Lei Complementar nº 140/2011 existia, no que tange à determinação
da competência para o licenciamento ambiental, um debate entre dois critérios, que eram
aqueles estipulados pela Lei Federal nº 6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente) e
pela Resolução CONAMA 237/97. Em paralelo, verificava-se, ainda, a adoção de um terceiro
critério, que tinha como base a titularidade/dominialidade do bem como definidor da
competência para o licenciamento.
Com o intuito de se analisar a competência material licenciatória dos órgãos
integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA se fará um estudo dos
critérios utilizados para a definição da competência, apresentando as respectivas críticas aos
parâmetros adotados.
A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) foi o primeiro diploma a
regulamentar um critério determinador da competência licenciatória, tendo perdurado como
única regra delimitadora da competência, até a edição da Resolução CONAMA 237/97.
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Nos termos da redação originária105 do artigo 10 da Lei 6.938/81 e 17 do Decreto
99.274/90106, a competência para a concessão do licenciamento ambiental seria, em regra, dos
órgãos de meio ambiente dos estados; cabendo ao IBAMA, órgão federal de meio ambiente, o
licenciamento dos empreendimentos de impacto nacional e regional, bem como, em caráter
supletivo.
O licenciamento ambiental seria realizado pelos Estados, estando a atuação supletiva
do IBAMA condicionada às hipóteses em que o órgão ambiental estadual fosse inepto ou
omisso107. Apesar de defendida por parte da doutrina, o critério abarcado pela Lei 6.938/81
foi, também, objeto de muitas criticas daqueles que apontavam desvantagens no modo de
aplicação da repartição de competências.
A fragilidade desse sistema de repartição de competências funda-se na excessiva
concentração de atribuições aos órgãos estaduais de meio ambiente, em detrimento aos
demais órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, terminando por ocasionar
na questão da falta de celeridade no trâmite do licenciamento, ponto este ainda mais
acentuado pela não inclusão do Município na condição de ente apto a conceder o
licenciamento, o que representa afronta direta ao quanto determinado na Constituição Federal,
que em seu artigo 23, expressamente elenca o Município como ente federativo competente
para proteger o meio ambiente.
Lembra-se, todavia, que com a publicação da Lei Complementar nº 140/2011 o artigo
10 da PNMA foi alterado, excluindo-se a expressão dependerão de prévio licenciamento de
órgão estadual competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, e
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em
caráter supletivo, sanando, de uma vez por todas, qualquer interpretação que direcionasse a
regra do licenciamento para os órgãos ambientais estaduais.
Diante do cenário de total indefinição para a determinação da instância federativa
competente para o licenciamento ambiental – que ocasionava, em algumas oportunidades,
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licenciamentos simultâneos nas esferas municipal, estadual e federal, gerando-se insegurança
jurídica e ônus desnecessários para os empreendedores – o Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA) efetivou uma tentativa de definir as competências de cada um dos
entes federativos, emitindo a Resolução nº 237/1997.
A Resolução nº 237 do Conselho Nacional de Meio Ambiente foi tida, durante muito
tempo, como a principal norma delimitadora das atribuições dos entes federativos (União,
Estados, Distrito Federal e Municípios) dentro do Sistema Nacional do Meio Ambiente
(SISNAMA).
Quando da sua edição, a Resolução CONAMA nº 237/97 representou uma verdadeira
reestruturação da distribuição de competências no licenciamento ambiental, na medida em
que se dispôs a regulamentar a atuação dos órgãos de meio ambiente na execução da Política
Nacional do Meio Ambiente, disciplinando critérios para exercício da competência para o
licenciamento a que se refere o artigo 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, com fins
de buscar a integração na atuação dos órgãos competentes do Sistema Nacional do Meio
Ambiente.
Segundo o critério determinado por esta Resolução a competência para a realização do
licenciamento ambiental restará fundada na predominância do interesse, levando-se em
consideração o grau dos impactos ambientais da atividade ou empreendimento. Para tanto, a
Resolução CONAMA dividiu os impactos em intercontinentais, nacionais, regionais,
intermunicipais e locais.
Neste diapasão, cumpre transcrever a lição de Vicente Gomes da Silva (2004, p. 8588), que afirma que é necessário recordar que a resolução CONAMA n° 237, de 1997,
delimita as competências para o licenciamento ambiental dos órgãos componentes do Sistema
Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, em função do impacto ambiental; asseverando,
ainda, que foi justamente por esta razão que a resolução em debate deu tratamento
diferenciado ao processo de licenciamento pelo critério da relevância do impacto, aliás,
coerente e compatível com a idéia de interesse nacional, via de regra, tutelado por entidades
com jurisdição em todo território e também em consonância com os objetivos fundamentais
da República Federativa e poderes independentes e harmônicos da União.
Àqueles que defenderam a Resolução CONAMA 237/97, afirmam, então, que o
critério adotado se mostra mais adequado e compatível com a idéia de interesse nacional,
resguardada pela própria Constituição Federal, visto que se configura como um método que
encontra coerência com o quanto apontado no princípio da predominância do interesse, que é
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o princípio utilizado pela Carta Magna para distribuir as competências entre os entes
federativos.
Assim, destaca a Resolução CONAMA 237 no corpo do texto, de forma expressa, os
critérios de fixação de competência para licenciamento de atividades efetiva ou
potencialmente poluidoras pelos órgãos integrantes do SISNAMA.
Na definição das competências dos entes federativos, a Resolução CONAMA definiu
que compete à União, através do IBAMA, o licenciamento de empreendimentos de impacto
direto nacional e regional, localizadas em terras indígenas, unidades de conservação federais,
mar territorial, plataforma continental; ao Estado, por sua vez, a competência residual, a qual
o direcionaria, em regra, como o órgão licenciador; ao passo que para os Municípios restariam
àqueles empreendimentos cujo impacto direto não extrapolem os seus limites.
Do que se pode depreender é que a Resolução CONAMA buscou determinar critérios
específicos, alterando as regras fixadoras da competência dos órgãos do SISNAMA, na
medida em que elege a extensão do impacto para definição do órgão competente a realizar o
licenciamento ambiental.
Conforme se observa, o Conselho Nacional do Meio Ambiente também inovou ao
possibilitar, através da Resolução n° 237/97, a municipalização do procedimento de
licenciamento, que não encontrava disciplina na Lei 6838/81.
Fato é que o critério de abrangência do impacto ambiental como determinante para o
licenciamento ambiental foi, por muito tempo, adotado pelos Tribunais Regionais Federais,
como exemplo destaca-se o TRF1que, em um de seus julgados, salientou que quando os
impactos ambientais diretos da obra ultrapassem os limites territoriais de um ou mais
Municípios é razoável que o órgão estadual do meio ambiente conduza o processo de
licenciamento108.
Tem-se, pois, como fato concreto que antes da edição da Lei Complementar 140 a
maioria dos órgãos de meio ambiente optou pela tese do impacto ou extensão do dano
ambiental como verdadeiro critério fixador da competência para definição do órgão ambiental
integrante do SISNAMA será o responsável pela condução do processo de licenciamento das
atividades consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras.
Há que se ressalvar, entretanto, que apesar da aparente concordância com o critério
determinado pela Resolução CONAMA, houve por parte da doutrina posições contrárias à
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utilização do mesmo, principalmente em razão da suposta inconstitucionalidade da referida
resolução.
O fundamento principal da tese daqueles que sustentam a inconstitucionalidade da
Resolução 237 funda-se no fato de que o CONAMA extrapolou as suas funções ao querer
regulamentar a competência licenciatória dos entes federados.
Entende-se que a Resolução CONAMA n° 237/97 quis regulamentar a distribuição de
competência para o licenciamento ambiental, contudo, nem o CONAMA possui essa
competência nem uma resolução é o instrumento jurídico adequado para tanto109.
Afirma-se, assim, que, em que pese a tentativa de regular a matéria e eliminar as
infindáveis discussões na doutrina e conflitos na esfera administrativa, a Resolução
CONAMA foi objeto de críticas e alegações de inconstitucionalidade, aumentando, ainda
mais, as incertezas e insegurança jurídica quanto às regras de competência ambiental e o
número de ações judiciais discutindo o licenciamento ambiental.
Em paralelo aos critérios já descritos, corria uma terceira linha, defendida por uma
parcela diminuta da doutrina, no sentido de que a dominialidade ou titularidade do bem
constitui-se como critério para a solução nos casos de conflito de competência para o
licenciamento ambiental.
Segundo esse critério a competência para o licenciamento ambiental estaria atrelada à
titularidade do bem em questão, mediante uma relação direta entre competência licenciatória e
dominialidade. Desta forma, a corrente doutrinária que relaciona o licenciamento ambiental à
titularidade do bem procura se fundamentar na Constituição Federal, a exemplo do artigo 20
que dispõe sobre os bens da União110.
O Tribunal Regional Federal da 4º Região já teve a oportunidade de traduzir seu
posicionamento de forma favorável a este critério, quando se manifestou no Agravo de
Instrumento nº 200504010277144 sobre o licenciamento de quiosques em terreno de marinha,
determinando que ―o Município não tem o poder de decisão sobre tais bens, assim sendo não
pode, a pretexto de ser interesse local, legislar sobre a forma de utilização de bens da União‖.
Convém ressaltar, todavia, que esse é um posicionamento de parte minoritária, sendo
objeto de fortes críticas, inclusive por parte do Ministério do Meio Ambiente (MMA).
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Há um parecer da Consultoria Jurídica do MMA111 já tratou de tal tema, concluindo
que:
O critério utilizado pela lei para efeito de fixação das competências não
decorre do regime constitucional dos bens da União, pois a licença é um
instrumento administrativo de gestão ambiental. A competência
administrativa em matéria ambiental é repartida politicamente para os três
níveis de governo por força do texto constitucional.
[...]
O conceito de domínio, administração e utilização dos bens públicos, não se
vincula com o instituto do licenciamento ambiental, eis que são institutos
distintos e, por conseguinte, tratados em legislação própria. Por fim, o
licenciamento ambiental de uma atividade não implica no uso ou alteração
de regime do bem público.

Tal posição, inclusive, foi ratificada pelo órgão federal de meio ambiente em diversos
processos, como se pode observar do pedido de Suspensão de Tutela Antecipada (STA) n°
286112 apresentada pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis – IBAMA ao Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da qual o órgão de meio
ambiente pretende ser desobrigado de cumprir decisão imposta pelo TRF1 que determinava
que o mesmo se responsabilizasse pelo licenciamento das atividades e obras de construção,
reforma e ampliação localizadas nos terrenos da marinha.
O IBAMA alega que, se tiver de cumprir a decisão, será obrigado a atuar fora de sua
competência, uma vez que o critério definidor da competência licenciatória não se define em
razão da titularidade dos bens ambientais considerados ameaçados.
Corroborando com tal posicionamento observa-se que a própria Constituição Federal
se preocupou em estabelecer que a preservação do meio ambiente ultrapassa até mesmo a
dominialidade do bem, visto que classificou o meio ambiente em bem de uso comum do
povo113. Entende-se então que afirma que os bens ambientais devem ser considerados como
bens incorpóreos de uso comum do povo e por isso pertencentes à coletividade, já que todos
são titulares do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e não como bens de
domínio da União.
A titularidade do bem afetado pela atividade ou empreendimento não define a
competência do membro do SISNAMA para realização do licenciamento ambiental, podendo-
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se claramente afirmar que tal critério não encontra respaldo na Constituição Federal ao passo
que contraria o artigo 10 da Lei nº 6.938/81 e as disposições do CONAMA sobre o tema.
O próprio Ministério do Meio Ambiente, então, diante da polêmica, reconheceu
publicamente que o CONAMA já tinha definido na Resolução 237/97 de que o licenciamento
ambiental deveria ser efetuado baseando-se no grau de extensão do impacto, deixando-se de
lado teorias que queriam que o mesmo se desse segundo a dominialidade do bem.
Assim é que sob alvo de fortes críticas, o critério da titularidade ou dominialidade do
bem foi o que menor encontrou respaldo na doutrina e na jurisprudência, visto que a
titularidade é o reflexo de uma característica patrimonial e não ambiental, portanto, não pode
ser utilizada como determinante para a repartição de competência do licenciamento ambiental;
além do que, admitindo-se tal hipótese de definição da competência, estar-se-ia aqui propondo
a descaracterização do SISNAMA ou, no mínimo, negando a eficácia jurídica do atual
ordenamento pátrio.
Em razão do que restou demonstrado, pode-se concluir que a falta de regulamentação
do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal e a ausência de regras claras sobre a
repartição de competências administrativas geraram inúmeras críticas ao licenciamento
ambiental, caracterizadas pela ausência de integração do licenciamento ambiental com outros
instrumentos da PNMA; ausência de integração entre os órgãos do SISNAMA; e dúvidas e
incertezas quanto ao órgão ambiental competente para o exercício do licenciamento
ambiental.
E, neste cenário, os princípios constitucionais da predominância de interesses e da
eficiência administrativa que, diante da ausência da referida regulamentação, deveriam
nortear a atuação dos órgãos incumbidos de promover a defesa e proteção do meio ambiente
não se revelaram suficientes para evitar ações dúplices e a necessária segurança jurídica à
sociedade; muito pelo contrário, representaram aumento da judicialização dos licenciamentos
com questionamento do órgão competente, possibilitando, desta forma, que a repartição de
competências em matéria ambiental foi feita com base em diferentes e, por vezes,
contraditórios critérios.
A promulgação da Lei Complementar nº 140/2011 representou, sem sombra de
dúvidas, um marco no ordenamento legal em matéria ambiental; uma vez que, após o hiato de
23 anos, regulamentou o parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, suprindo uma
importante e imensa lacuna legislativa existente no Brasil.
Após o decurso de tanto tempo e da ocorrência de diversos incidentes ambientais que
expuseram os problemas da indefinição da competência ambiental, pergunta-se, então, como
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ficará o licenciamento ambiental a partir do novo instrumento legal: efetividade ou novos
impasses? Passaremos, pois, à análise do texto legal.
A Lei Complementar nº 140, de 08 de dezembro de 2011, portanto, teve como objetivo
a fixação das normas de cooperação entre os entes federativos para o exercício da
competência material comum na defesa do meio ambiente, nos termos do parágrafo único do
artigo 23 da Constituição, além de alterar o artigo 10 da Lei nº 6.938/81 - PNMA, adequandoa as novas disposições.
Os objetivos fundamentais a serem perseguidos pelos entes federativos na cooperação
necessária ao cumprimento da competência ambiental administrativa foram estabelecidos no
art. 3° da LC140, compreendendo, com especial atenção, a atuação dos entes federados de
forma harmônica para que as políticas sejam implantadas e desenvolvidas de forma eficiente,
evitando-se a sobreposição de atuação.
No âmbito dos instrumentos de cooperação, a lei estabelece, em seu art. 4º, que os
entes federativos podem utilizar diversos instrumentos para a consecução dos objetivos da
cooperação; artigo este, entretanto, que não trouxe grandes novidades e não foge à realidade
do quanto já praticado pelos órgãos integrantes do SISNAMA.
Especificamente quanto à delegação de execução de ações administrativas – hipótese
já prevista na Resolução CONAMA 237, vide arts. 5º e 6º -, a LC140 estabelece que a mesma
deverá ser realizada mediante convênio, condicionando-se, entretanto, tal possibilidade à
existência de dois critérios, quais sejam: i) Conselho de Meio Ambiente e ii) Órgão ambiental
capacitado, considerado aquele que possua técnicos próprios ou em consórcio, devidamente
habilitados e em número compatível com a demanda das ações a serem delegadas.
Neste ponto, a Lei Complementar nº 140/2011 mostra-se ainda mais restritiva que a
Resolução CONAMA 237, uma vez que conceitua, expressamente, órgão ambiental
capacitado, como àquele que possui técnicos próprios ou em consórcio, devidamente
habilitados e em número compatível com a demanda das ações administrativas a serem
delegadas. Entretanto, não houve determinação legal e com prazo para adequação dos
respectivos entes federados para organização do ―órgão ambiental capacitado‖, nem mesmo
sua definição legal. De forma que, resta a possibilidade de um membro da federação
questionar a capacidade do outro, o que levaria novamente ao questionamento de
competência.
No Capítulo III, sob o título ―Das Ações de Cooperação‖ a Lei Complementar
estabelece as atribuições da União, Estados, Distrito Federal e Municípios no exercício da
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competência comum, com vistas a atingir os objetivos previstos no art. 3º, bem como garantir
o desenvolvimento sustentável, harmonizando e integrando todas as políticas governamentais.
Especificamente quanto aos procedimentos e prazos relativos ao licenciamento
ambiental, observa-se que a Lei Complementar previu disciplina semelhante – ainda que com
complementações – àquela prevista na Resolução CONAMA; nestes termos, da análise do art.
2º, I, tem-se que a Lei Complementar 140/2011 ratifica o conceito de já previsto na Lei
6938/81 e na Resolução CONAMA 237/97, enquadrando-o como o instrumento destinado a
atividades

ou

empreendimentos

utilizadores

de

recursos

ambientais,

efetiva

ou

potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental.
De mais a mais, a LC 140, ainda em semelhança à Resolução 237/97, confirmou a
determinação de que os empreendimentos e atividades são licenciados, ambientalmente, por
um único ente federativo, corroborando, pois, o sistema único de licenciamento pelos órgãos
executores do SISNAMA; a Lei Complementar previu, ainda, em contrapartida, a garantia de
manifestação dos demais entes federativos ao órgão responsável pela licença ou autorização,
de maneira não vinculante e em observância aos prazos e procedimentos.
Em distinção ao quanto previsto na PNMA e na Resolução CONAMA 237, entretanto,
a Lei Complementar nº 140/11 estabeleceu, como regra, o aspecto geográfico como critério
para definição do ente competente para a realização do licenciamento. Neste ponto, o
legislador poderia ter ido além, e adotado critérios de competência em razão da atividade, o
que poderia ajustar melhor as atividades em cada ente federado.
Da análise dos arts. 7º, 8º e 9º, pode-se observar que a multireferida Lei Complementar
previu a existência de atribuições comuns a todos os entes federativos, tais como: como a
gestão dos recursos naturais no território, o desenvolvimento de pesquisas ambientais e a
divulgação de seus resultados, a promoção da educação e conscientização ambiental e a
definição de espaços especialmente protegido; ao tempo em que elencou, para cada ente, as
atribuições específicas relativas ao exercício da competência comum.
As ações administrativas de competência da União foram, então, descritas no art. 7º,
dentre as quais se destacam: formulação, execução e cumprimento da Política Nacional de
Meio Ambiente; promoção da articulação da Política Nacional de Meio Ambiente com as
demais políticas nacionais relacionadas com meio ambiente, como a de Recursos Hídricos,
Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial; elaboração do zoneamento ambiental
nacional e regional; organização e manutenção do Sistema Nacional de Informação sobre
Meio Ambiente; para os Estados seguiu-se, para a definição das suas atribuições
administrativas, a mesma linha da União; e, para os Municípios, foram atribuídas as
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obrigações de formulação e implantação de uma Política Municipal de Meio Ambiente e do
Sistema Municipal de Informações sobre Meio Ambiente, execução no seu território das
políticas estadual e nacional e, ainda, fornecimento de dados para os sistemas de informações
dos demais entes.
No que se refere à promoção do licenciamento ambiental de empreendimentos e
atividades sob competência da União, depreende-se do inciso XIV do art. 7º da Lei
Complementar 140/2011 que não houve alteração significativa de cunho material nas
atribuições relativas à União, visto que as hipóteses ali previstas já eram assim disciplinadas
pela Resolução CONAMA nº 237/07. Entende-se a necessidade da transferência de algumas
competências para o estado, para que este também transfira para o município outras.
Ressalta-se, por outra via, a possibilidade de definição de novas atribuições à União
para o licenciamento de empreendimentos com tipologia específica a ser estabelecida por ato
do Poder Executivo, a partir de proposição da Comissão Tripartite Nacional, conforme
previsão da alínea h, inciso XIV do art. 7º, as quais, contudo, encontram-se condicionadas a
entrada em vigor do referido dispositivo.
Na definição das atribuições para a promoção do licenciamento ambiental pelos
Estados, a LC140, previu, no art. 8º, a atribuição residual, ou seja, compete ao Estado o
licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades utilizadores de recursos
ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar
degradação ambiental, não englobados pelas atribuições da União e dos Municípios. Em
consonância com o critério geográfico, a Lei Complementar, além da atribuição residual
previu, também, a competência estadual para o licenciamento de empreendimentos
localizados em Unidades de Conservação Estaduais, exceto APA; além da competência para
emissão da autorização para manejo e supressão de vegetação em florestas públicas estaduais,
nas unidades de conservação do Estado, nos empreendimentos que licenciar; e, ainda, em
imóveis rurais, ressalvada as atribuições da União.
Quanto às atribuições para o exercício do licenciamento ambiental pelos Municípios, a
Lei Complementar veio, de uma vez por todas, consolidar o entendimento doutrinário de que
o Município é ente federativo competente para licenciar e, consequentemente, fiscalizar os
empreendimentos que causem impacto local; definindo, expressamente, no art. 9º, que
compete ao Município, promover o licenciamento ambiental das atividades ou
empreendimentos que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme
tipologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, considerados os
critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade e os localizados em unidades de
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conservação municipal, exceto APA; além das atribuições de autorização do manejo e
supressão de vegetação tanto em florestas públicas municipais quanto nas suas unidades de
conservação e nos empreendimentos submetidos ao seu licenciamento.
Reside, neste ponto, a primeira grande crítica à Lei Complementar nº 140/2011, pois,
segundo parte da doutrina, a hipótese prevista na alínea a do inciso XIV, fere, frontalmente, o
princípio da autonomia municipal, insculpido no ordenamento jurídico constitucional.
Esperava-se maior fortalecimento do município, com delimitação mais clara de sua
independência para fiscalizar e licenciar.
A crítica funda-se na determinação conferida aos Conselhos Estaduais de Meio
Ambiente para a definição das tipologias de impacto local; proposição esta em suposta
violação ao pacto federativo, uma vez que a interpretação do conceito de impacto local pelo
Estado usurpa a competência municipal privativa de ordenamento e planejamento do território
do Município, nos termos do art. 30, inciso VIII da Constituição Federal. Tal ponto será,
contudo, objeto de estudo em Capítulo específico, momento no qual se verá os fundamentos
defendidos para a defesa da (in)constitucionalidade de tal determinação.
Ainda quanto às competências administrativas, a Lei Complementar nº 140/2011
prevê, em exceção ao critério geral – de que o que o ente federativo responsável pela criação
da respectiva Unidade de Conservação ficará, também, responsável pelo licenciamento
ambiental da atividade ou do empreendimento a ser instalado – que o licenciamento ambiental
de atividades ou empreendimentos localizados em Áreas de Proteção Ambiental (APA’s)
passou a ter regramento próprio; devendo-se, nesses casos, serem observados os critérios
gerais de delimitação da competência previstos no inciso XIV do art. 7º, no inciso XIV do art.
8º e na alínea ―a‖ do inciso XIV do art. 9º.
Desse modo, a competência do ente que irá proceder ao licenciamento ambiental em
Área de Proteção Ambiental (APA) será definida, em regra, pela localização do
empreendimento ou atividade, independentemente se a APA é federal, estadual ou municipal.
Esta forma de deliberação com a participação da população diretamente interessada, num
órgão gestor paritário e tríplice (com representantes do Estado, sociedade civil organizada, e
da atividade produtiva), favorece não apenas ao melhor controle, mas também a melhor
solução para uso da APA.
Quanto ao tema das competências administrativas, a LC 140 disciplinou, ainda, que a
competência para a emissão dos atos de autorização de supressão vegetal e aprovação de
manejo torna-se, em regra, do ente competente para o licenciamento ambiental ou daquele que
instituiu a unidade de conservação onde será realizada a intervenção.
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Considerando, entretanto, a atribuição estadual de autorizar o manejo e autorização de
supressão de vegetação em todos os imóveis rurais, à exceção daqueles dentro da atribuição
federal, há quem defenda a fragilização da ligação licenciamento ambiental – supressão de
vegetação; além de conflito de atribuições, face à contrariedade entre a definição da
competência estadual para a emissão do ato autorizativo e a competência municipal para a
determinação da ordem urbanística; e, ainda, as possíveis contrariedades na Lei
Complementar e na Lei Federal nº 11.428/06, dita Lei de Mata Atlântica, a qual dispõe sobre
a utilização e proteção da vegetação nativa desse bioma e prevendo claramente a repartição de
competências entre os entes federados para a autorização de manejo e supressão de vegetação.
Em inovação na temática, a Lei Complementar nº 140/2011 estabeleceu, enquanto
instrumentos de cooperação entre os entes federativos, os conceitos de atuação supletiva e
atuação subsidiária. A lei, além da definição conceitual, diferenciou as formas de atuação
supletiva e subsidiária no cumprimento da competência material comum, estabelecendo-se,
como objetivo, na utilização de tais instrumentos, um atendimento ao princípio da precaução e
uma diminuição dos riscos da inefetividade da atuação na preservação ambiental.
Das sucintas considerações aqui apresentadas, pode-se dizer que a promulgação da Lei
Complementar nº 140/2011, ainda que distante da perfeita delimitação dos temas afetos à
questão ambiental, significou avanços importantes na matéria ambiental.
Diz-se isto, pois, em que pesem as suas evidentes imperfeições, a regulamentação do
art. 23, parágrafo único da Constituição Federal possibilitou que se estabelecesse um norte
para as ações administrativas, assegurando a efetividade do Sistema Nacional de Meio
Ambiente – SISNAMA, com a participação do Município no licenciamento e na fiscalização
ambiental; além de garantir a segurança jurídica dos administrados, tanto empreendedores
quanto cidadãos comuns, mediante a definição de um sistema claro de competências.
O reconhecimento de tais avanços não implica, entretanto, no não reconhecimento dos
retrocessos na distribuição das atribuições de licenciamento impostas pela LC140,
caracterizados, sobretudo, na possibilidade conferida aos Estados – através dos seus
Conselhos – de intervenção nas competências municipais e na atribuição de licenciamento e
manejo vegetal em imóveis rurais municipais; pontos estes que precisam ser submetidos à
análise prática dos entes federativos para, na busca pela maior efetividade do licenciamento
ambiental, com redução da atividade burocrática e aumento da capacidade de fiscalização do
cumprimento das licenças expedidas, superar-se o preconceito contra efetiva participação no
Município no licenciamento e fiscalização ambiental com, consequente, rompimento da visão
hierárquica entre os órgãos do SISNAMA.
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Conforme visto até aqui, em que pese os conflitos de competência em matéria
ambiental, acredita-se que a simples aplicação da competência municipal constitucional114,
seria suficiente para sanar o impasse. De forma semelhante, independente da existência de
legislação infraconstitucional que venha a proteger bens ambientais, pela aplicação do texto
constitucional, e dos princípios ali elencados, já haveria a condução viável para a solução de
conflitos desta natureza.
Em resumo, o meio ambiente, possui proteção plena em nível constitucional no Brasil.
Resta à administração pública e a coletividade, todo o empenho para efetivação da proteção
ali encontrada. Principalmente no que diz respeito à proteção a recursos escassos como a água
potável (vital existência humana e desenvolvimento de qualquer atividade econômica), flora e
fauna (o extrativismo é responsável pela extinção de diversas espécies vegetais. A caça e
tráfico de animais silvestres, tem contribuído para o rompimento da cadeia alimentar,
desequilibrando a relação entre presa e predador, gerando vetores de transmissão de doenças
ao homem).

114

O artigo 30 da Constituição Federal de 1988 descreve a competência municipal.
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METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO DE DADOS
Em se tratando de temas como neoconstitucionalismo e meio ambiente, muito é dito

pela doutrina, no empenho de proporcionar, na maioria das vezes, a otimização do
ordenamento pátrio, em especial na aplicação e fundamentação da norma vigente. Poucos,
porém, são os estudos quanto à aplicação prática daquilo que é defendido pela doutrina, e este
trabalho têm como objeto analisar as decisões do TRF1, sendo a dissertação de mestrado o
momento apropriado para aprofundar tais estudos115.
O Tribunal Regional Federal116 da Primeira Região, órgão do Poder Judiciário do
Brasil, que abrange os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás,
Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins, com
sede das Seções Judiciárias nas capitais dos respectivos estados. As Seções Judiciárias,
compostas pelo conjunto de varas federais, onde são julgados em primeira instância os
processos de sua competência. Atualmente, cada Seção Judiciária possui uma Câmara
Recursal, onde são apreciados os recursos dos processos da respectiva Seção, totalizando
assim treze câmaras.
O objeto desse estudo esta focado apenas em analisar decisões de segunda instância do
Tribunal Regional Federal Primeira Região, que estejam relacionadas à proteção do meio
ambiente. Evitou-se a abordagem de decisões em primeiro grau, por se tratar de decisão
monocrática, e pela dificuldade em ter acesso aos dados e realizar a triagem da amostra,
podendo, no entanto, ser objeto de estudos futuros.
Para a obtenção dos dados, incialmente fora realizado contato com a secretaria do
TRF1, sendo solicitado acesso as decisões em grau de recurso, apresentando a proposta deste
trabalho. Foi indicado como resposta que todos os processos encontravam-se digitalizados, e
que a busca poderia ser feita pelo sitio do tribunal, observando os critérios lá disponibilizados.
A pesquisa tomou como referência, independente da data de protocolo dos autos, ou
da data de seu julgamento, a data da publicação do acordão quando este efetivamente passa a
ter efeito no mundo. A escolha deste referencial se dá em razão do lapso temporal entre o

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. rev. e atual. – São Paulo:
Cortez, 2007. p. 111.
116
A competência do TRF está prevista no artigo 92 e 108, a dos juízes federais no artigo 109 da Constituição
Federal do Brasil de 1988.
115
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julgamento e a publicação. Ainda na era da informação, foi possível observar mais de trinta
dias entre o julgamento e a publicação. Preferiu-se o julgamento, em razão da possibilidade de
modificação legislativa nesse possível interregno, o que poderia modificar o fundamento da
sentença. O período considerado tem início no primeiro dia de novembro de 1988 e o último
dia de dezembro de 2014. O período corresponde à nova ordem constitucional brasileira, que
inaugura o período do novo constitucionalismo neste país, com destaque também as formas de
participação popular por intermédio do voto, das ações e remédios constitucionais, bem como
da valoração dos órgãos colegiados.
Considerando que o TRF1 ainda não tem as discriminações específicas das demandas
por matéria, as consultas levaram em consideração os acórdãos que contemplassem os termos
―meio ambiente‖ e ―ambiental‖, objetivando-se com isto alcançar todas as decisões relativas à
proteção do meio ambiente. Em sua maioria, as ações são derivadas da aplicação do poder de
polícia administrativa ambiental, seja licenciamento ou fiscalização. Boa parte das demandas
decorre de conflitos em torno de competência ambiental.
Para a realização deste estudo, foi indispensável socorrer-se da estatística, ―ciência
estuda os processos de coleta, organização, análise e interpretação de dados relevantes e
referentes a uma área particular de investigação117‖. Os conceitos aqui apresentados estão de
forma simplificada e resumida, como intuito de facilitar a compreensão da elaboração e
avaliação dos dados.
Foi utilizada a estatística descritiva (resumo de dados por meio de tabelas, gráficos e
resumos numéricos), bem como a inferência estatística (utilização de uma amostra
representativa, para que o resultado seja aplicado a toda população) em razão do alto custo de
recursos e tempo para observar todo universo118. Amostra pode ser definida como um
subconjunto finito da população em estudo. O resultado encontrado neste conjunto servirá
como parâmetro indicativo do comportamento esperado do saldo não analisado.
Como definição de população (totalidade de elementos que estão sob discussão e das
quais se deseja informação, investigar uma ou mais características), foi estabelecido como os
Acórdãos do TRF1 que tratem da temática ambiental. Como técnica de amostragem, foi
utilizada a não-probabilística aleatória simples, ou seja não foram utilizados os dados de todos
os acórdãos, e todos os elementos da população tinham igual probabilidade de pertencer à
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GUIMARÃES, Paulo Ricardo Bittencourt. Métodos Quantitativos Estatísticos. Curitiba: IESDE Brasil
S.A., 2008. p. 11.
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Idem. p. 12-13.
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amostra119. A amostra foi selecionada de forma aleatória, selecionado acórdãos apenas
utilizando os termos ―meio ambiente‖ e ―ambiental‖, no período estipulado. O objetivo desta
forma de seleção, foi não direcionar os acórdãos, evitando assim contaminação dos dados.
A pesquisa ora realizada utiliza o método indutivo120, partindo de dados parciais,
buscou-se inferir a realidade geral das decisões do TRF1. Evidente que não se pretende aqui
revelar dados exatos, mas sim uma provável resposta quanto ao modo de decidir do referido
tribunal. Impende destacar que os métodos estatísticos não definem a dimensão ideal de uma
amostra, devendo assim o pesquisador determinar qual o valor desta, que além de viabilizar a
pesquisa, aponte para um resultado aceitável. Desta forma, foi adotado como amostra para
análise, 5% (cinco por cento) dos Acórdãos publicados após a vigência da Constituição
Federal de 1988 (05 de outubro de 1988), até 31 de dezembro de 2014.
O método utilizado para a pesquisa inicialmente foi quantitativo, sendo levantada a
quantidade de decisões tendo como palavras-chave ―meio ambiente‖ e ―ambiental‖ devido à
variedade apresentada pelo sistema do TRF. Após acesso ao sistema, foram lançados os
respectivos termos, coletando os números dos acórdãos e lançando numa planilha, para a
posterior seleção aleatória, e respectiva leitura.
Sob o termo ―meio ambiente‖, foram encontrados 2.312 (dois mil trezentos e doze)
Acórdãos. Com o termo ―ambiental‖, consta no sistema 2.936 (dois mil novecentos e trinta e
seis) Acórdãos. Vale destacar que o número de Acórdãos foi crescendo de forma expressiva, e
que até o ano de 2005, não ultrapassavam cem ocorrências anuais, para cada termo.
Tabela 1 –
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Quantitativo de Acórdãos julgados pelo TRF1 anualmente.

Ano / Tipo

Ambiental

Meio Ambiente

1988

–

–

1989

1

1

1990

1

10

1991

–

3

1992

–

4

1993

1

4

1994

4

9

Ibidem. p. 15-16.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica. 3. ed. – São Paulo: Atlas,
2000. p. 53.
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1995

2

3

1996

4

9

1997

4

6

1998

4

14

1999

11

19

2000

23

40

2001

29

43

2002

82

83

2003

81

66

2004

79

73

2005

108

92

2006

135

109

2007

223

182

2008

137

139

2009

164

128

2010

195

147

2011

327

242

2012

455

317

2013

427

314

2014

439

255

Total

2936

2312

De posse então do total de 5.248 Acórdãos, universo total da pesquisa, foram
separados 5% (cinco por cento) do total, qual seja, 262 (duzentos e sessenta e dois), que foi a
amostra selecionada.
De posse de tais números, a metodologia foi migrada para qualitativa, sendo o
conteúdo das decisões levados em consideração para obter resultado mais aproximado
possível da realidade. Utilizou-se também o método indutivo, assim, partindo da observação
de como determinada quantidade de Acórdãos são construídos, estimar a utilização do
neoconstitucionalismo nas decisões colegiadas do TRF1.
Antes de adentramos nos resultados dos dados, impende descrever informações que
foram coletadas, e, em que pese não se relacionar diretamente com a pesquisa, são relevantes:
O lapso temporal entre a data da decisão e sua publicação, em média, são sessenta dias. Mas
houve acórdão que levou mais de cem dias para ser publicado. Neste quesito, tem destaque a
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informatização do judiciário e do diário oficial, que muito mais que uma tendência, se tornou
imprescindível para o acesso a informação e celeridade processual. Pode-se inferir a
necessidade de aprimoramento do sistema, para redução do lapso temporal do julgamento e
publicação das decisões.
Devido à abrangência geográfica (o TRF1 alcança Estados do norte, nordeste, sudeste
e centro oeste), e áreas fronteiriças (a jurisdição abrange a região de fronteira com a Bolívia,
Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa e Suriname), rica em biomas (floresta
amazônica, mata atlântica, cerrado, caatinga, pantanal121, etc.), e uma variedade de atividades
produtivas (agropecuária, piscicultura, extrativismo, polos industriais, portos, aeroportos),
proporciona encontrar decisões sobre os mais diversos danos ambientais.
Além disto, o litoral do Estado da Bahia esta sob a jurisdição do referido tribunal, e
dada à vasta extensão da área banhada pelo Oceano Atlântico, toda a demanda gerada por
possíveis danos ao meio ambiente, principalmente derivados de ocupação urbanística em
áreas protegidas (como ilhas e faixa de domínio de marinha), também são de competência do
TRF1.
Essa variedade de biomas levanta o questionamento quanto a qualidade da informação
técnica ofertada ao TRF1. Evidente que para que obtenção de uma decisão mais técnica e que
atenda aos interesses das partes envolvidas, o perito é indispensável, mas não é suficiente.
Deve ser disponibilizado ao tribunal informação teórica e a realidade fática da região, no
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A floresta amazônica é um bioma que chega ocupar uma área de 4.196.943 Km², que corresponde mais de
40% do território nacional e é constituída principalmente por uma floresta tropical. A Amazônia passa pelos
territórios do Acre, Amapá, Amazonas, Pará e Roraima, e parte do território do Maranhão, Mato Grosso,
Rondônia e Tocantins. A Amazônia é formada por distintos ecossistemas como florestas densas de terra firme,
florestas estacionais, florestas de igapó, campos alagados, várzeas, savanas, refúgios montanhosos e formações
pioneiras. A Caatinga Este bioma, abrange 9,92% do território nacional, ocupando uma área de 844.453 Km², é
constituída principalmente por savana estépica. A Caatinga ocupa a totalidade do estado do Ceará e parte do
território de Alagoas, Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e
Sergipe. Levantamentos sobre a fauna do domínio da Caatinga revelam a existência de 40 espécies de lagartos,
sete espécies de anfibenídeos (espécies de lagartos sem pés), 45 espécies de serpentes, quatro de quelônios, uma
de Crocodylia, 44 anfíbios anuros e uma de Gymnophiona. O Cerrado é o segundo maior bioma do país, ocupa
uma área de 2.036.448, correspondente a mais de 23% do território e é constituído principalmente por savanas. O
Cerrado ocupa a totalidade do Distrito Federal e parte do território dos estados da Bahia , Goiás, Maranhão,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Rondônia, São Paulo e Tocantins. O Pantanal
em seu espaço territorial este bioma, que é uma planície aluvial, é influenciado por rios que drenam a bacia do
Alto Paraguai. O Pantanal sofre influência direta de três importantes biomas brasileiros: Amazônia, Cerrado e
Mata Atlântica. Além disso sofre influencia do bioma Chaco (nome dado ao Pantanal localizado no norte do
Paraguai e leste da Bolívia). A Mata Atlântica é formada por um conjunto de formações florestais (Florestas:
Ombrófila Densa, Ombrófila Mista, Estacional Semidecidual, Estacional Decidual e Ombrófila Aberta) e
ecossistemas associados como as restingas, manguezais e campos de altitude, que se estendiam
originalmente por aproximadamente 1.300.000 km2 em 17 estados do território brasileiro.
Dados do Instituto Brasileiro de Florestas – IBF, disponível em <http://www.ibflorestas.org.br/biomaamazonico.html?gclid=CPughd7vxcUCFVYYHwodqFcAfQ>, acesso em 25 de abril de 2015 e do IBAMA.
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momento da ocorrência de possível dano ambiental, para que, dessa forma, seja então possível
se esperar uma decisão plausível.
Durante a análise dos acórdãos, foi observado que os bens ambientais são classificados
pelo TRF1 como fauna, flora, meio ambiente cultural e paisagístico. Neste ponto, pode-se
observar a ausência de técnica para delimitação da classificação dos processos. Ora, dados
mal classificados, geram apenas informações inexatas, portanto, desprezíveis. É importante
que, atendendo ao que a doutrina classifica como meio ambiente (do trabalho, cultural,
artificial, paisagístico, etc.), seja instituída a classificação dos processos nos tribunais. A
adoção desse entendimento, além de facilitar a organização e levantamento das atividades do
TRF1, poderia ser utilizado como catalisador de políticas públicas ambientais, trabalhando o
princípio da precaução, em sentido amplo, nesse sentido122:
De fato, em matéria ambiental (mas não só), o princípio da precaução,
dotado de eficácia direta, impõe ao Estado Democrático um conjunto de
diligências não-tergiversáveis, ou seja, a obrigação de salvaguardar o direito
fundamental ao meio ambiente sadio, com a adoção de medidas
antecipatórias e proporcionais, ainda nos casos de incerteza quanto à
produção de danos fundadamente temidos (juízo de verossimilhança).

Assim, considerando a amostra selecionada (262 acórdãos), encontramos 14 sobre o
meio ambiente cultural, 79 sobre a proteção a fauna, 54 sobre fauna e flora, 95 sobre a flora e
20 quanto ao patrimônio paisagístico.

Meio Ambiente Protegido

CULTURAL
FAUNA
FAUNA E FLORA
FLORA
PAISAGÍSTICO
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FREITAS, Juarez. O princípio constitucional da precaução e o dever estatal de evitar danos
juridicamente
Injustos,
disponível
em
<http://www.oab.org.br/editora/revista/users/revista/
1205505615174218181901.pdf> acesso em 20 de março de 2015.
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No que diz respeito à proteção ao meio ambiente cultural, 79% (setenta e nove por
cento) dos acórdãos utilizam para sua fundamentação princípio ou norma constitucional.
Ainda que em alguns casos sejam citados a legislação específica, é de fácil percepção o zelo
com o dispositivo constitucional, e o empenho em sua aplicação. De tal forma que, podemos
inferir, com o resultado apresentado, que mediante a proteção do meio ambiente cultural, o
TRF1 funda-se no debate moral, com valorização dos constitucionais.
Quanto à proteção a fauna, talvez em razão da sua variedade de espécies, a utilização
de princípios é bem relevante. Dentre os princípios utilizados nas decisões, encontramos o da
insignificância, alcançando um terço dos acórdãos do TRF1, seguido do princípio da
precaução e da razoabilidade.
Apenas vinte e três por cento das decisões utilizaram fundamento legal. É importante
destacar a existência de processos que discutem a posse/transporte de animais silvestres (em
especial pássaros de pequeno porte), onde o princípio da insignificância e razoabilidade é
frequente.
A proteção da fauna sofre ataques internos e externos. O aprisionamento de animais e
sua criação em cativeiro, em ambiente doméstico, configuram-se como atividade cultural em
toda áreas de abrangência do TRF1. Além disto, há aqueles que desenvolvem a caça (também
atividade cultural) como forma de subsistência. Esses personagens, quando são flagrados
caçando ou criando animais silvestres (protegidos pela lei), são autuados por crime ambiental,
podendo ser condenados a pena restritiva de liberdade.
Noutro direcionamento, há os que caçam animais para venda, principalmente para
exterior, o que configura o tráfico de animais silvestres, que também é crime no ordenamento
pátrio. Muitas são as ―operações‖ do órgão fiscalizador com objetivo de coibir tanto o tráfico
como a caça e criação de animais silvestres.
Destas, algumas se tornam processos criminais. Diferenciar aquele que caça para
subsistência daquele que caça com fins comerciais; o que cria em casa, daquele que
comercializa; são atribuições inicialmente do órgão fiscalizador, mas que, após iniciada a
ação, passa para o magistrado, o que mais uma vez revela a necessidade de conhecer a
estrutura social regional.
De forma semelhante, ao tratar da proteção a flora, 21% (vinte e um por cento) dos
acórdãos fundam-se na lei específica. Sobre este tema, o princípio mais utilizado é o da
precaução, presente em 25% (vinte e cinco por cento) dos autos, seguido pelo princípio do
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poluidor pagador. O extrativismo e o transporte de madeira são os fatos mais recorrentes dos
acórdãos. Em especial na região amazônica, cerrado, mata atlântica e caatinga.
Como fundamento para as decisões de ações que tratam da proteção da flora, a
utilização do Código Florestal123 e da Lei da Mata Atlântica124 é frequente, por se tratar de lei
específica, que aborda com profundidade o tema.
Em razão da ocorrência de dano conta a fauna e flora, simultaneamente, encontramos
54 (cinquenta e quatro) acórdãos que fazem alusão ao tema. Destes, 38% (trinta e oito por
cento) são foram fundamentados na legislação específica (Lei da Mata Atlântica, Código
Florestal, etc.). Os desembargadores utilizaram em 33% (trinta e três por cento) dos acórdãos
o princípio da precaução, seguindo do princípio do poluidor pagador.
Sobre o princípio da precaução, temos125:
De fato, em matéria ambiental (mas não só), o princípio da precaução,
dotado de eficácia direta, impõe ao Estado Democrático um conjunto de
diligências não-tergiversáveis, ou seja, a obrigação de salvaguardar o direito
fundamental ao meio ambiente sadio, com a adoção de medidas
antecipatórias e proporcionais, ainda nos casos de incerteza quanto à
produção de danos fundadamente temidos (juízo de verossimilhança).

O empenho pela proteção ao meio ambiente deve sempre estar vinculada a ideia de
que o dano ambiental pode ser irreversível, devendo assim o estado juiz, bem como toda a
administração pública estar vinculada a permear seus atos com zelo, e na dúvida, é razoável
estudar melhor antes de permitir a realização de uma atividade.
Por derradeiro, vejamos os índices dos acórdãos sobre o dano ambiental paisagístico.
Dos 20 (vinte) acórdãos selecionados, apenas três foram fundamentados em lei específica. O
princípio mais utilizado nas decisões foi o da precaução, seguido do principio da
inafastabilidade da jurisdição.
No tocante ao patrimônio paisagístico, os acórdãos sempre apontam para um declínio
da competência ambiental para o administrativo. Em geral, as sentenças dizem respeito a
sítios históricos/arqueológicos tombados e protegidos pela legislação, sendo esse o catalisador
do declínio. As paisagens não protegidas objetivamente pela lei (tombadas) não apareceram
nos acórdão analisados. Entretanto, ainda assim os princípios constitucionais se fazem
presentes na maioria dos acórdãos.
123

A Lei nº 12.651/2012 é conhecida como Novo Código Florestal.
A Lei nº 11.428/2006 trata da proteção da Mata Atlantica.
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FREITAS, Juarez. O princípio constitucional da precaução e o dever estatal de evitar danos
juridicamente
Injustos,
disponível
em
<http://www.oab.org.br/editora/revista/users/revista/
1205505615174218181901.pdf> acesso em 20 de março de 2015.
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4.2

ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA DO TRF1
Considerando a quantidade de acórdãos analisados, dentre ele fora selecionado um

caso emblemático, que facilitará a compreensão da metodologia do estudo do caso126. Resumo
dos fatos127:
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL promoveu a presente ação civil
pública, com pedido de liminar, contra ESTADO DO MARANHÃO e
SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A, pretendendo, no que concerne ao
pedido de liminar, a sustação imediata dos efeitos dos atos administrativos
estaduais relativos ao licenciamento ambiental do empreendimento da
segunda ré localizado na região dos municípios de Santa Quitéria, Anapurus,
Belágua, Mata Roma, Santana do Maranhão, São Benedito do Rio Preto, São
Bernardo, Urbano Santos, Chapadinha, Coelho Neto, Caxias e Codó. Por
fim, requereu ainda que o Estado do Maranhão e a Suzano Papel e Celulose
se abstivessem, respectivamente, de autorizar e proceder a novas supressões
de vegetação em benefício do empreendimento florestal acima citado.
Sustenta, em apertada síntese, a competência administrativa do IBAMA para
o licenciamento ambiental do empreendimento de responsabilidade da
segunda Ré – Suzano Papel e Celulose S/A -, baseando sua argumentação,
em suma, no fato de que (i) o empreendimento, consistente no plantio de
eucalipto, poderá atingir o vizinho estado do Piauí, já que os impactos da
Área de Influência Direta atingem o Rio Parnaíba; (ii) empreendimento de
igual natureza também está sendo desenvolvido no estado vizinho citado, em
área contígua a do empreendimento maranhense (Bacia Hidrográfica do rio
Parnaíba), de modo que, em análise contextualizada, trata-se de impacto
ambiental de caráter regional; e (iii) a supressão da vegetação fora autorizada
em área com extensão maior que mil hectares, situação que atrai a
competência do IBAMA, a teor da resolução CONAMA nº. 378/06.
Aponta, ainda, a existência de vícios formais no procedimento, tais como: (i)
ausência de menção, no parecer técnico da Secretaria Estadual de Meio
Ambiente - SEMA, dos pontos questionados pelas entidades representantes
da sociedade civil, nos termos da Resolução CONAMA nº. 09/87; (ii)
ausência de apresentação de inscrição no Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais – CTF; (iii) ausência de outorga do direito de uso da água,
conforme art. 12 da Lei nº. 9.433/97; e (iv) a licença de operação (LO) fora
concedida no mesmo dia da licença de instalação, sem observar-se a
seqüência necessária.

Os autos em análise tem como objeto, a discussão quanto à competência para emissão
do licenciamento ambiental, bem como o questionamento de pendências procedimentais para
a liberação da respectiva licença ambiental. Como apresentado em capítulo anterior, o conflito
de competência bem como os questionamentos quanto ao procedimento e exigências para o
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Foi adotado o modelo apresentado por BENATTI, José Heder; FISCHER Luly. Análise jurisprudencial
utilizando a metodologia do estudo de caso: com apoio no case method americano.
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Brasil. Tribunal Regional Federal Primeira Região. Agravo de Instrumento 0051436-81.2010.4.01.0000/MA.
Relator Desembargador Federal Souza Prudente. Data da decisão 14/03/2012.
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licenciamento ambiental está entre os maiores catalizadores de lides, e em outro sentido, de
insegurança jurídica para aquele que idealiza a atividade ora licenciada.
Em primeira instância, restou decidido que a impossibilidade da concessão da medida
liminar (pretendia-se paralisação da obra):
Com efeito, uma vez inexistente nos autos prova veemente da existência de
impacto regional, mero temor subjetivo quanto à existência de impactos
regionais não transfere a competência do licenciamento para o IBAMA, por
se tratar tal hipótese de exceção, nos termos da legislação ambiental.
Neste caso, aliás, cabe um questionamento quanto à aplicabilidade dos
princípios da prevenção e precaução, que se relacionam aos riscos e
incertezas decorrentes do empreendimento, notadamente porque não se
discute aqui a lesividade da ação humana em si, mas tão-somente questão
formal atinente a possível vício de competência.
(...)
Ressalto, por fim, a possibilidade de modificação deste entendimento após a
colheita de maiores elementos de convicção.
Em face de todo o exposto, indefiro, por ora, o pedido de tutela liminar.

Suspender a execução de uma obra ou atividade é o pedido mais frequente em lides
voltadas a proteção ambiental (com pedido antecipação da tutela). É importante verificar que
por se tratar de dano ambiental, seria indiscutível a aplicação dos princípios. Observa-se que o
juiz de primeiro grau, desloca sua fundamentação para a seara do direito administrativo,
ocupando-se, segundo ele, de vício de competência.
A despeito ser de conhecimento geral que a atividade de produção de celulose
provocar dano ambiental significativo, com grande utilização de água, madeira e energia no
processo produtivo, o magistrado entendeu, conforme ausência de elementos que pudessem
consubstanciar decisão que deferisse o pedido liminar. Cabe destacar que o estudo ambiental
fora realizado para atividade diferente (produção de carvão) e que o empreendimento estava
sendo implantado em área que margeia o baixo Parnaíba, que interfere no Rio Parnaíba, de
gestão federal, por banhar mais de um estado128.
O Parquet, insatisfeito com a decisão, interpõe o Agravo de instrumento 005143681.2010.4.01.0000/MA, sendo o relator o Desembargador Federal Souza Prudente. Neste
momento, adentra-se, finalmente, nosso objeto de estudo. No Agravo, o desembargador,
empenhado em resolver a controvérsia da competência para o licenciamento ambiental, cita a
Resolução nº. 378, de 19/10/2006, que estabelece a competência do órgão federal para
licenciar, em razão do tamanho da área que teria vegetação suprimida. Em seguida reconhece
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Conforme artigo 20, III da CF/88.
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a possibilidade de cooperação entre os entes para emissão do licenciamento, mas conclui que
a competência, conforme suscitado na peça vestibular, constitucionalmente é do IBAMA.
Em sentido oposto ao decidido em primeira instância o desembargador, em brilhante
análise, aduz no seu voto:
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 nº 3540/DF – Rel. Min. Celso de Mello – DJU
de 03/02/2006).

Surge o primeiro princípio na fundamentação da decisão, destacando os tratados
internacionais ratificados pelo Brasil, aferindo que na ocorrência de conflitos dos valores
constitucionais e o meio ambiente como bem de uso comum do povo. E continua:
Nesta visão de uma sociedade sustentável e global, baseada no respeito pela
natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica e numa
cultura de paz, com responsabilidades pela grande comunidade da vida,
numa perspectiva intergeneracional, promulgou-se a Carta Ambiental da
França (02.03.2005), estabelecendo que ―o futuro e a própria existência da
humanidade são indissociáveis de seu meio natural e, por isso, o meio
ambiente é considerado um patrimônio comum dos seres humanos,
devendo sua preservação ser buscada, sob o mesmo título que os demais
interesses fundamentais da nação, pois a diversidade biológica, o
desenvolvimento da pessoa humana e o progresso das sociedades estão
sendo afetados por certas modalidades de produção e consumo e pela
exploração excessiva dos recursos naturais, a se exigir das autoridades
públicas a aplicação do princípio da precaução nos limites de suas
atribuições, em busca de um desenvolvimento durável. A tutela
constitucional, que impõe ao Poder Público e a toda coletividade o dever de
defender e preservar, para as presentes e futuras gerações, o meio ambiente
ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, como
direito difuso e fundamental, feito bem de uso comum do povo (CF, art. 225,
caput), já instrumentaliza, em seus comandos normativos, o princípio da
precaução (quando houver dúvida sobre o potencial deletério de uma
determinada ação sobre o ambiente, toma-se a decisão mais conservadora,
evitando-se a ação) e a conseqüente prevenção (pois uma vez que se possa
prever que uma certa atividade possa ser danosa, ela deve ser evitada) ,
exigindo-se, assim, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente,
estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade (CF, art. 225,
§ 1º, IV).

O relator surpreende. Vai além do plano nacional, assumindo que o meio ambiente é
patrimônio dos seres humanos. Para ele a preservação ambiental tem relevância semelhante a
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qualquer outro interesse fundamental da nação. Passa então a admitir na fundamentação o
princípio da precaução e prevenção. O relator ainda acrescenta:
Se as obras de instalação do terminal graneleiro do porto de Santarém (PA),
estão dentro dos limites ecológicos da Floresta Amazônica,
constitucionalmente classificada como patrimônio nacional (CF, art. 225, §
4º), cuja utilização subordina-se às disposições legais de regência, hão de
observar sempre, as condições que assegurem a preservação do meio
ambiente, afigurando-se insuficiente, na espécie, a existência de
licenciamento ambiental somente estadual e/ou municipal, posto que, em
casos assim, o bem a ser tutelado é o meio ambiente ecologicamente
equilibrado, em dimensão difusa e planetária, que não dispensa o
inafastável estudo prévio de impacto ambiental, sob a fiscalização federal do
IBAMA, conforme determinam, em casos que tais, os arts. 23, incisos III,
VI, VII, e 225, § 1º, IV, da Constituição Federal, o art. 10 da Lei nº 6.938/81
e as Resoluções nºs 001/86 e 237/97-CONAMA, bem assim, a norma
expressa do art. 4º, § 1º, da Lei nº 8.630/93, no caso em exame‖.

Encerra assim o dilema sobre competência. A magnitude do bem, sua localização, a
dimensão difusa e ―planetária‖ define o ente competente para licenciar, qual seja, o órgão
máximo nacional, o IBAMA. No entanto, a conotação dada pelo relator (e verdadeira), que o
impacto gerado na região ultrapassa os limites do país, sendo interesse do restante do mundo
(no mínimo da América Latina), nos levaria a imaginar a possibilidade (ou necessidade) da
licença ambiental ser exarada por organismo colegiado internacional.
Com tais fundamentos, conclui pelo provimento do Agravo de Instrumento, e
respectivo deferimento da antecipação de tutela formulada pelo Ministério Público Federal.
A Desembargadora Federal Selene de Almeida, em seu voto, furta-se da utilização
explicita de qualquer princípio, nega provimento ao Agravo de Instrumento. Na leitura de seu
voto, no entanto, pode-se compreender que há indicação do princípio da precaução na
negativa do Agravo, estando clara para ela a competência do licenciamento ser Federal:
Essa região do Baixo Parnaíba, situada no Estado do Maranhão, de acordo
com o parecer do eminente Procurador Regional Dr. Serra Azul, é uma
região que apresenta os maiores problemas ambientais do Rio Parnaíba,
relacionados a desmatamentos e assoreamentos, razão pela qual já apresenta
baixa navegabilidade; tudo isso em razão da redução gradativa do volume de
água, sinal indicativo da possibilidade da morte do rio. Segundo parecer da
douta PRR – Procuradoria Regional da República – é justamente esse
assoreamento, causado por processos erosivos, químicos, físicos e
antrópicos, que causa a morte de rios no Brasil e traz consequências
socioeconômicas terríveis para as populações de cidades e regiões que veem
seus rios morrerem.
Tenho para mim que este fato, por si só, é de grande relevância e se traduz
em grande preocupação quanto às consequências de um plantio extensivo de
eucalipto em área de um rio que pode estar morrendo, ou exatamente a
execução de um projeto em uma área onde os problemas do Rio Parnaíba já
se apresentam endêmicos.
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Considerando que o Rio Parnaíba compreende dois Estados, é da
competência do Ibama o licenciamento para tal empreendimento, conforme
Resolução 237/97, Conama, art. 4º, incisos II e III.

Noutro sentido o Relator Convocado Juiz Federal Gláucio Maciel Gonçalves,
apresentou o seguinte voto:
No caso, não se trata à primeira vista de regional o eventual impacto
ambiental do empreendimento sobre o rio Parnaíba, capaz de atrair a
competência do IBAMA para o licenciamento em questão, pois não há como
certificar que tal impacto afetará diretamente também o Estado do Piauí.
No que concerne à competência do IBAMA quando da supressão de
florestas e outras formas de vegetação nativa em área maior que dois mil
hectares em imóveis rurais localizados na Amazônia Legal (art. 1º, III, ―b‖,
da Resolução do CONAMA 378/2006), constata-se que esta é adstrita à
autorização, o que difere da hipótese dos autos, em que o empreendimento
deve se submeter ao prévio licenciamento ambiental.
(...)
Por fim, não se mostra razoável, em juízo de cognição sumária, a suspensão
das atividades da agravada, Suzano Papel e Celulose S.A. — que obteve
licenciamento do órgão ambiental estadual há mais de um ano, não obstante
a discussão acerca da competência desse órgão —, sem lhe garantir o direito
à ampla defesa e ao contraditório. Ademais, a paralisação do
empreendimento implica sérios prejuízos econômicos, não se levando em
consideração que a empresa teve o cuidado de tomar as providências
necessárias à regularização do empreendimento na esfera administrativa.

Ao mesmo tempo em que reconhece a competência do IBAMA para o licenciamento,
rejeita a suspensão da atividade. É evidente que uma licença exarada por órgão incompetente
é nula de pleno direito, não devendo seus efeitos ser mantidos. Dá prioridade a manutenção da
atividade, fundado no dano econômico, em detrimento do eminente dano ambiental.
O relator, sem indicar sua fundamentação, apresenta dúvida quanto ao alcance do dano
ambiental erado pela atividade. Inobstante se tratar de área limítrofe estadual, é também de
influencia de rio que banha mais de um estado. Como visto acima, critérios suficientes para
definir a competência, e, alterada a competência, modificam-se os critérios para o
licenciamento ambiental.
Eis a necessidade da existência de peritos e técnicos especializados para auxiliar o
magistrado em questões complexas, como as ambientais. Acredita-se que as dúvidas são
derivadas da ausência de informação e de conhecimento específico na matéria.
Ao longo do julgamento, fora suscitada questão de ordem, pelo Desembargador
Federal João Batista Moreira, que teve foi vencido no mérito, mas parte de seu conteúdo
merece ser aqui transcrito.
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Não considero que divergência seja um mal, pelo contrário, a divergência de
pensamento é salutar, porque desafia o raciocínio daqueles que pensam de
modo diferente. Recordo-me da lição de Carlos Maximiliano, quando se
refere ao juiz que se deita no ―travesseiro macio da jurisprudência‖. Não
raciocina para poder decidir. A unanimidade, a convergência de
pensamentos, acaba se transformando, muitas vezes, num ―travesseiro
macio‖. A divergência estimula a busca do aperfeiçoamento das soluções
dadas.

Elevar a divergência como fonte do conhecimento é deveras necessário no judiciário
pátrio, onde o direito sumulado impera, restringindo o debate e consequente desabrochar de
novo entendimento sobre as mais diversas situações fáticas processuais. A súmula restringe o
diálogo sobre determinados temas, o que poderia favorecer novos pontos de vista sobre o que
já fora decidido. Mudar é necessário para o direito permanecer acompanhando a evolução
social.
Noutro viés, ele apresenta a fragilidade do argumento de desconfiar de um ente
federado e lhe questionar a licença emitida. Deixando claro que a competência não se
relaciona com suspeição da licença, vejamos:
Não está demonstrado, por enquanto, impacto direto em mais de um estado.
Pode haver impacto indireto, como sempre acontece em intervenção no meio
ambiente. E também não vejo razão para desconfiar do licenciamento feito
pelo estado; não vejo aí, de forma concreta, que o estado esteja sendo
omisso, ineficiente, ou esteja descumprindo a lei quanto a sua competência
para o licenciamento; a questão é só da competência, por enquanto. O que
está prevalecendo, data venia, é uma desconfiança em relação à unidade da
federação, que, conforme já falei, não deve existir nesta matéria.

Tal posicionamento fortalece a estrutura descentralizada do estado, ao rejeitar
qualquer tipo de dúvida que possa ser levantada quanto ao licenciamento emitido pelo estado.
Ou seja, em se tratando de competência, a licença é inválida por usurpar autoridade de outro
ente federado, mas, não admite possibilidade do licenciador promover algum tipo de
facilidade ou omissão no procedimento licenciatório.
Dentro do universo processual, foi então interposto embargo de declaração, pela
empresa e pelo Estado que emitiu a licença ambiental, sendo convocado outro relator o Juiz
Federal Carlos Eduardo Castro Martins, que negou provimento, entendendo que não havia
qualquer omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão embargado. De forma semelhante,
o Desembargador Federal Souza Prudente, relator, apresentou se voto negando provimento.
Foi então juntado Recurso Especial e Extraordinário nos referidos autos, que se
encontra com o presidente do TRF1, em juízo de admissibilidade.
Conforme elencado nos autos, a obra estava em execução há mais de um ano quando
do início do procedimento, em 2010. O Agravo e Embargos foram julgados em 2012. Nesse
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ínterim, através do blog que a empresa disponibiliza na web, pode-se acompanhar o
andamento das atividades129.
Em apertada síntese: a morosidade no julgamento de causas que versam sobre a
proteção ambiental necessita de uma celeridade diferenciada. O dano ambiental apenas se
agrava com o decorrer do tempo. A insegurança jurídica para o empreendedor é elemento que
inviabiliza qualquer atividade econômica, já que um conflito de competência (no caso sem
tela) gerou a paralisação das atividades de implantação do empreendimento por certo lapso
temporal, o que acarreta graves prejuízos.
Outro caso digno de transcrição neste ensaio, em razão dos problemas energéticos que
ocorrem no país é a Apelação Cível nº 2007.01.00.006961-5/RR130, originada na 2ª Vara
Federal de Roraima. Os autos cuidam de recurso de apelação interposto contra o Estado de
Roraima e Outros, em que se pretende a suspensão da instalação de usina hidrelétrica, até que
possua o licenciamento ambiental, sob pena de desfazimento do que já se encontrar
construído, e recuperação do meio ambiente já degradado.
Resumindo os fatos: O Parquet ingressou com ação, em setembro de 1993,
requerendo, em caráter liminar, a paralisação da obra de construção da Usina Hidroelétrica de
Jatapu, evitando assim o desvio do curso do rio Jatapu. Pede também a regularização da obra
no prazo de 180 dias, superado o prazo sem a expedição da licença, que o requerido
recomponha e recupere o meio ambiente ao status original, não sendo possível, o pagamento
de indenização compatível.
Sendo deferida a liminar, o TRF1 suspendeu seus efeitos em Agravo de Instrumento,
fundamentando-se no risco a economia pública e ordem administrativa. Aqui cabe uma breve
reflexão: vislumbra-se o conflito entre o desenvolvimento, a sustentabilidade e o
procedimento administrativo. Convém destacar a aplicabilidade imediata de princípios
constitucionais, a exemplo, sustentabilidade131:
Trata-se de um princípio constitucional que determina, com eficácia direta e
imediata, a responsabilidade do Estado e da sociedade pela concretização
solidária do desenvolvimento material e imaterial, socialmente incluso,
durável e equânime, ambientalmente limpo, inovador, ético e eficiente, no
intuito de assegurar preferencialmente de modo preventivo e precavido, no
presente e no futuro, o direito ao bem estar.
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A amplitude da aplicação do princípio deste princípio, que evoca conhecimento
aprofundado da temática ambiental, vem sendo olvidada pelo judiciário, como veremos a
seguir.
A decisão que atribui maior importância a economia em detrimento do meio ambiente
e até mesmo ao atendimento a procedimento administrativo previsto em lei, configura-se, de
forma evidente, como ofensa a todos os princípios constitucionais perseguidos.
Continuemos. Suspende-se a liminar, e ao Agravo de Instrumento dá-se efeito
suspensivo. As obras continuam. E após uma sucessão de petições, resta decidido pelo juízo
singular:
(...) condenar o Estado de Roraima, Codesaima e CER Centrais Elétricas de
Roraima a promoverem no prazo de 120 (cento e vinte dias) a total
regularização ambiental da Usina Hidroelétrica de Jatapú, sob a fiscalização
e acompanhamento técnico do IBAMA neste Estado.
Tal regularização deverá compreender:
1°) Apresentação de Licença de Operação homologada pelo IBAMA, fls.
626;
2°) Apresentação do documento de criação da Área de Proteção Ambiental APA, bem com do Projeto de Educação Ambiental, fls. 626;
3°) Cumprimento do Acordo Celebrado pela Presidência do IBAMA e do
Governo do Estado de Roraima, intermediado pela Codesaima, onde esta se
comprometeu, através da CER, Companhia Energética de Roraima, a
encaminhar mensalmente ao IBAMA os relatórios circunstanciados de
Qualidade de Água, Programa de Fauna Aquática e Plano de Recuperação de
Áreas Degredadas, contidas nos Pareceres n° 57/94, 041/95 e 052/95 IBAMA/DICORF/DEREL/DIAP (fls. 429 e 432).
O IBAMA terá o ônus de atestar em juízo o pleno cumprimento da decisão
judicial.
Em caso de descumprimento, fixo multa no importe de R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais) a ser suportada solidariamente pelo Estado de
Roraima, Codesaima e CER, a qual deverá ser recolhida para o Fundo de
Defesa de Direitos Difusos, nos termos do art. 13 da Lei n° 7.347/85.
Registro que a quantia acima fixada considerou o custo estimativo da
construção da Usina, da órbita de R$ 40 milhões de reais (fls. 360).
Custas pela CER e Codesaima, eis que isento o Estado de Roraima (art. 4°, I
da Lei n° 9.286/96)
Condeno ainda os réus, Estado de Roraima, Codesaima e CER ao pagamento
de honorários advocatícios, pro rata, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais).

Quanto a liminar, fora prejudicada em razão da conclusão da obra. Quanto a
recomposição do dano ou indenização, não seria possível aferir com a conclusão da obra, o
dano causado. Após apelação nos seguintes termos:
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Veicularam recurso de apelação o Estado do Pará (fls. 685/694), a
Companhia Energética de Roraima – CER (fls. 695/703) e a Companhia de
Desenvolvimento de Roraima – CODESAIMA (fls. 726/735), sustentando,
em suas idênticas razões recursais, preliminarmente, a nulidade da sentença
sob o fundamento de que: 1) julgamento extra petita, na medida em que teria
imposto a regularização ambiental da Usina Hidrelétrica de Jatapú, sem que
tal pleito tenha sido formulado na inicial; 2) omissão do julgado, no tocante
à condenação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis – IBAMA, eis que, embora não tenha sido excluído da
lide, não lhe fora imposto qualquer decreto condenatório; 3) cerceamento de
defesa, à míngua de realização da prova pericial requerida, para fins de
aferição do alegado dano ambiental. No mérito, sustentam que a conclusão
da usina seria indispensável ao atendimento das necessidades energéticas do
recém-criado Estado de Roraima, destacando que, por se tratar de usina de
pequeno porte, reclamaria apenas algumas licenças, as quais teriam sido,
ainda que parcialmente, regularmente concedidas pelos órgãos competentes,
afigurando-se desnecessária, na espécie, qualquer licença ambiental por
parte do IBAMA, submetendo-se, apenas, ao licenciamento estadual.
Acrescentam, por fim, que o valor da multa imposta pelo juízo monocrático,
além de manifestamente exorbitante, teria sido fixado sem qualquer
motivação. Pedem, pois, o provimento dos recursos de apelação, para que
seja reformada a sentença recorrida.

Impende a retomada a busca pela sustentabilidade. As ações do estado devem ser
pautadas por este princípio, reconhecendo que132:
Na dimensão social da sustentabilidade, abrigam-se os direitos
fundamentais, que requerem correspondentes programas relacionados à
universalização eficiência e eficácia, sob pena de o modelo de governança
(pública e privada) ser autofágico e, numa palavra, insustentável.

As ações do poder executivo, quando não eivadas de sustentabilidade, viabilizam o
dano ambiental, obrigando a sociedade a buscar junto ao judiciário a reparação deste.
Observa-se a necessidade de uma ação coordenada, dentro dos princípios constitucionais
ambientais da administração pública, para a efetivação da proteção ambiental.
Os autos retornam então para julgamento, na Sexta Turma Recursal do TRF1.
Vejamos o posicionamento do relator:
No que se refere à preliminar de nulidade da sentença, sob o fundamento de
julgamento extra petita, ao argumento de que não teria sido formulado
pedido de regularização ambiental da usina indicado nos autos, em que
pesem os fundamentos deduzidos pelos recorrentes, não prospera a pretensão
recursal por eles postulada, no particular, eis que não ocorrente, na espécie, a
hipótese ventilada.
(...)
Ademais, ainda que assim não fosse, não haveria mesmo como prosperar a
preliminar em referência, na medida em que ―em se tratando de questão
ambiental, dominada por interesse difuso e planetário, como no caso em
exame, há de mitigar-se o princípio da congruência, privileginado-se o do
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ativismo judicial, de forma que o órgão julgador possa adequar a sua
decisão, na melhor forma possível, com a visão intertemporal, sempre
voltada para a defesa e a preservação do meio ambiente ecologicamente
equilibrado, no interesse das presentes e futuras gerações (CF, art. 225,
caput)‖ (EDcl na AC nº 2000.39.02.000141-0/PA – Relator Desembargador
Federal Souza Prudente – Sexta Turma – unânime – eDJF1 de 24/04/2008).
(...)
Com efeito, da consulta dos elementos carreados para os presentes autos,
verifica-se que o empreendimento hidrelétrico aqui questionado, teve a sua
instalação concluída e entrou em operação, sem o necessário e regular
licenciamento ambiental, impondo-se, assim, a sua regularização, na espécie,
bem assim, a competente apuração dos danos causados ao meio ambiente e a
condenação dos responsáveis por esses danos.

Até aqui, o relator aponta de forma incontroversa a necessidade do licenciamento
ambiental, o interesse difuso ao meio ambiente, propondo que a decisão incline-se para a sua
defesa e preservação. E prossegue, trazendo o entendimento do Supremo Tribunal Federal
acerca do tema:
Ademais, na ótica vigilante da Suprema Corte, ―a incolumidade do meio
ambiente não pode ser comprometida por interesses empresariais nem ficar
dependente de motivações de índole meramente econômica, ainda mais se se
tiver presente que a atividade econômica, considerada a disciplina
constitucional que a rege, está subordinada, dentre outros princípios gerais,
àquele que privilegia a "defesa do meio ambiente" (CF, art. 170, VI), que
traduz conceito amplo e abrangente das noções de meio ambiente natural, de
meio ambiente cultural, de meio ambiente artificial (espaço urbano) e de
meio ambiente laboral (...) 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 nº
3540/DF – Rel. Min. Celso de Mello – DJU de 03/02/2006). (grifos do
relator).

Aproveitando dos fundamentos principiológicos utilizados pela Corte Suprema, a
Sexta Turma constrói sua decisão. Entretanto ao final, declara a nulidade do processo desde a
sentença, acolhendo em parte a Apelação, requerendo prova pericial para avaliar o dano
ambiental resultante da construção da hidrelétrica, para possível condenação dos
responsáveis, sem prejuízo do cumprimento das medidas em defesa do meio ambiente. Os
autos estão com a presidência, em juízo de admissibilidade de Recurso Especial, desde junho
de 2014.
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A relação entre o desenvolvimento econômico e o meio ambiente permanece em
conflito. Deseja-se tanto suprir as necessidades do homem, que em razão disto até mesmo o
ordenamento é desconsiderado. Não se trata de impedir o crescimento, mas de regular de
forma a evitar que situações assim aconteçam. Evidente que o dano foi gerado. O problema se
dá na impossibilidade de avaliar a magnitude do dado. Os princípios da prevenção e da
precaução, quando efetivamente aplicados, visam impedir tal situação133.
O Estado Democrático deve ser o guardião, por excelência, das expectativas
legítimas de presentes e futuras gerações. Não raro, porém, o aparato
governamental trabalha contra tal lógica, preso a demandas imediatistas e
incapaz de romper com as deformações associadas à descontinuidade das
políticas públicas ou de superar a tibieza no cumprimento duradouro das
metas basilares estabelecidas na Constituição. Ora, por mais relevantes e
justas que se mostrem as reivindicações do tempo imediato, o Estado existe,
sobretudo, para assegurar as regras do jogo contra os humores voláteis, as
discrições excessivas, as irresponsabilidades para com o futuro e as demais
causas geradoras de conflitos intertemporais.

Por fim, ainda que pareça contraditória, por fundar-se em princípios constitucionais e
anular a sentença condenatória, a decisão da Sexta Turma não aborda o dano ambiental, mas
apenas a aplicação da multa. O arremate final, acima descrito, propõe a avaliação do dano
ambiental somente após sua mensuração.
Vem se tornando comum o movimento que visa abolir experimentos com animais134.
Em razão deste movimento, ações são intentadas, de forma que o judiciário vem tomando
conhecimento da inovação doutrinária, e aquele que militam no universo dessa teoria,
expectam assim obter algum êxito. Há noticia inclusive da impetração de habeas corpus para
um chipanzé135. Sem embargos, passemos a examinar uma apelação que aborda o uso de
animais em experimentos, na Universidade Federal do Amazonas136. Eis o breve relato do
caso.
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Em julho de 2006, foi ajuizada Ação Civil Pública, na Primeira Vara Federal de
Manaus, com a pretensão de, em razão das condições deficientes do laboratório da instituição,
suspender o uso de animas.
Como visto, a discussão travada nestes autos diz respeito à legitimidade, ou
não, de práticas acadêmicas levadas a efeito pela Universidade Federal do
Amazonas – UFAM, consistente na utilização de animais domésticos para
fins de treinamento de alunos em técnicas operatórias, relativos a
procedimentos de cirurgia e anestesia.

Tendo em vista que a instituição de ensino não possuía a época, o prévio
credenciamento junto ao Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal
(requisito para realização de tais procedimentos), insatisfeito com a decisão do Juiz Federal,
Apela ao TRF1, na tentativa de obter a proteção que julga necessária.
Assim posta a questão e em que pesem os fundamentos deduzidos pela
recorrente, não prospera a pretensão recursal por ela postulada, na medida
em que não conseguem infirmar as razões em que se amparou a sentença
recorrida, que examinou e decidiu, com inegável acerto, a controvérsia
instaurada nestes autos, afinando-se com a tutela constitucional, que impõe
ao Poder Público e a toda coletividade o dever de defender e preservar, para
as presentes e futuras gerações, o meio ambiente ecologicamente
equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, como direito difuso e
fundamental, feito bem de uso comum do povo (CF, art. 225, caput),
incumbindo-lhe, ainda, ―proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da
lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a
extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade‖ (CF, art. 225,
inciso VII) – grifei. (grifos do original).

Mesmo sem a vinculação prévia com o Conselho Nacional de Controle de
Experimentação Animal, os experimentos não foram suspensos. Fundando-se na legislação
ordinária, entendeu o julgador que se atentando ao que está disposto na lei, não haveria
possibilidade jurídica do pedido, restando improvida a Apelação que transitou em julgado em
04/12/2012.
A decisão deixa claro que ainda se mantém a visão egocêntrica do meio ambiente. O
direito a vida, deve ser estendido a todos que estão vivos, humanos ou não. A aplicação
constitucional do artigo 225, não se vislumbra nesse acórdão.
Em se tratando de transporte ilegal de madeira, infração ambiental muito comum na
região da floresta amazônica e pantanal, na Apelação nº 2008.36.03.001436-8/MT, de
relatoria do Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, que discutiu a possibilidade da
liberação do veículo apreendido com a carga ilegal.
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O veículo trafegava com madeira extraída sem o licenciamento, logo, sem nota para
seu transporte. A legislação estabelece que todo os petrechos e equipamentos utilizados
devem ser apreendidos, além da aplicação da multa. Vejamos o caso.
Consignou o Ilustre Magistrado de primeiro grau não ser possível a
apreensão de veículo flagrado transportando produto florestal em
desconformidade com a legislação ambiental se não comprovada a
destinação exclusiva do bem para a prática de infração ambiental.
(...)
Quanto ao mérito da questão posta nos autos, aduz que às infrações
ambientais são cominadas diversas sanções administrativas, dentre elas a
apreensão dos veículos de qualquer natureza utilizados pelo infrator, não
havendo que se falar, pois, em necessidade de destinação exclusiva do bem
para a prática de atos contrários ao meio ambiente. Após, ao tempo em que
tece considerações acerca da impossibilidade de devolução do veículo antes
do trânsito em julgado da ação penal, pugna pela reforma da sentença
recorrida.

A legislação prevê a apreensão dos equipamentos, como forma de evitar a evasão do
infrator ao longo da apuração da multa e demais implicações resultantes da ação fiscal. A
decisão, como já aponta acima, foi no sentido de liberação do veículo. Eis os fundamentos da
decisão:
Isso porque assente na jurisprudência deste Tribunal a orientação de que, em
se tratando de matéria ambiental, a apreensão e destinação de veículo
transportador, na forma do art. 25, § 4º, da Lei nº 9.605/98, somente se
justifica quando restar caracterizada a hipótese de sua utilização exclusiva e
reiterada em atividade ilícita.
(...)
Em outras palavras, se a apreensão e a destinação de veículo transportador
nos moldes do art. 25, § 4º, da Lei nº 9.605/98, quando não comprovada sua
utilização exclusiva e reiterada na prática de ilícitos ambientais, não se
revela possível, seria contraditório nomear o seu proprietário para figurar
como depositário fiel até o julgamento final do processo administrativo
respectivo se a única finalidade de tal procedimento é a de resguardar a
integridade do bem apreendido enquanto não se conclui por sua destinação
(art. 134 do Decreto nº 6.514/2008).

A decisão, vinculada a jurisprudência do TRF1, não utiliza qualquer tipo de princípio
em sua fundamentação, quiçá uma lei. O entendimento da ausência de elementos que
caracterizem o uso do veículo exclusivamente para a atividade ilícita, se aplicado em outras
áreas do direito, provocaria inúmeros desconfortos.
Não se discute na apelação o dano ambiental, somente a devolução do bem utilizado
na infração. É possível que a decisão seja em razão da ausência de condições para manter o
veículo retido, sem nominar o proprietário como depositário.
Na Apelação Cível nº 1997.01.00.006976-0/MA, figurando como relator convocado o
Juiz Leão Aparecido Alves, os agentes edificaram construções na orla marítima, na faixa das
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praias denominadas Araçagy e Olho de Porco, obstruindo o acesso do público às praias e
causando danos ao meio ambiente.
O ordenamento pátrio considera bem da União os terrenos de Marinha, ―os situados no
continente, na costa marítima e nas margens dos rios e lagoas, até onde se faça sentir a
influência das marés137‖.
Sem prejuízo do dano ambiental, a restrição do acesso a praia é tema recorrente nos
tribunais. Em resumo, considera-se que a natureza jurídica da praia é de bem de uso comum,
não podendo assim existir restrições no gozo desse bem por particulares.
O recurso questiona também o caráter de urgência da medida pedida pelo órgão
Ministerial. Com a fundamentação de que, o imóvel já se encontra construído, não haveria o
fumus boni iuris nem o periculum in mora. Vejamos o interessante posicionamento do relator.
O ―fumus boni iuris‖ e o ―periculum in mora‖ resultam do fato de que as
construções em causa encontram-se localizadas em áreas de preservação
permanente (mangues, dunas e restingas – Lei 4.771/65, art. 2º, nº 2, ―f‖), o
que evidencia não apenas a ilegalidade na implantação delas, mas também o
perigo de dano de difícil ou incerta reparação ao meio ambiente.
Ademais, não tem procedência a alegação de ausência de dano ao meio
ambiente, uma vez que, em sentido contrário a ela, posiciona-se o laudo
pericial constante dos autos, não havendo, de outro lado, elementos ou fatos
provados nos autos que afastem a conclusão respectiva (CPC, art. 436).
A existência das construções há certo lapso de tempo, diante da manifesta
ilegalidade, não autoriza a permanência delas, uma vez que não se adquire
direito contra o direito. É correntio o entendimento de que a situação
irregular não constitui fato gerador de direito subjetivo. HELY LOPES
MEIRELLES, por exemplo, afirma (Direito Administrativo Brasileiro,
Malheiros, 1993, pág. 450):
“É princípio jurídico, de aceitação universal, que não há direito contra
Direito, ou, por outras palavras, não se adquire direito em desconformidade
com o direito.” (grifos do original)

Numa sentença, o magistrado, em poucas linhas, o magistrado liquida uma questão
processual, e duas de direito material. Os requisitos para a antecipação da tutela independem
do tempo da construção. Em se falando em direito civil, tal argumentação poderia ser
recebida, mas em se tratando de bem ambiental não.
A urgência vai existir, quando houver o dano ambiental ou sua eminência. Isso vai ser
apurado na constatação da irregularidade. A construção de imóveis na praia (atividade que
vem sendo amplamente combatida pelos órgãos competentes), por si já lesa o meio ambiente
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e a sociedade, que tem a fruição do bem público restrita. Ainda que o acesso a praia não seja
impedido, há dano, em razão de ser bem público.
O arremate de direito contrapondo direito, com a citação do Hely Lopes, poderia ser
também fortalecida com a aplicação dos princípios, que, neste caso, o coletivo suplanta o
individual.
No que diz respeito a ocupação e construção de áreas de domínio público ambiental, a
jurisprudência se consolidou no dever de demolir o engenho e recuperar o dano provocado,
sem prejuízo de ações complementares, como a multa.
Na Apelação Cível nº 6530-49.2001.4.01.4000/PI, relatado pela Desembargadora
Federal Selene Almeida, O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado do
Piauí objetivaram, que o Estado do Piauí se abstenha de fornecer licenciamento ambiental
para empreendimentos de carcinicultura (criação de camarões em cativeiro), declarando-se o
IBAMA como órgão competente para proceder aos licenciamentos ambientais dos
empreendimentos de carcinicultura naquele estado.
A produção objeto da ação é realizada na região da APA do Delta do Parnaíba, sendo
propriedade do Estado e com conselho gestor operando. Curiosamente, nos autos consta numa
manifestação do MPF, que o processo estava se arrastando a oito anos sem definição, e com
as atividades sendo realizadas, ou seja, o Estado do Piauí licenciado empreendimentos de
carcinicultura. A respeito disto, eis o entendimento da relatora:
Ora, o meio ambiente danificado não tem à disposição todo o tempo do
mundo para aguardar uma eventual condenação do devastador. Ademais, o
dano ambiental não pode, em circunstância alguma, valer a pena para o
devastador.
Há, portanto, que se impedir a continuidade da conduta lesiva ao meio
ambiente e possibilitar eventual condenação ao ressarcimento dos danos
causados.

O caso é emblemático pelo seguinte: ainda que a atividade seja dentro da APA do
Delta do Parnaíba, sua instalação se dá na margem da praia, que é patrimônio da União, como
visto acima. Eis um caso de impacto local (ou regional) que deveria ser sanado com simples
convênio entre os entes (um licencia e o outro anui), de forma coordenada, nos termos da LC
140.
Há que se ter presente, na espécie, o significativo potencial de impacto
ambiental que os empreendimentos de carcinicultura representam, com
incidência direta e indireta, sobre áreas do mar territorial e de mangue,
em face da política nacional de recursos hídricos e política de preservação
dos manguezais.
(...)
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Assim, levando-se em consideração a dificuldade de constatação e avaliação
dos danos ambientais e que os efeitos de tais danos só aparecem após vários
anos ou, o que é pior, já em outra geração, entendo que as provas
colacionadas aos autos bastam para a comprovação da conduta lesiva ao
meio ambiente praticada pelo agravado.

A constatação do dano é possível, quantificar inviável. Não se consegue estabelecer o
prazo de recuperação de uma área degradada, em especial o mangue. Como local de
reprodução da biota marinha, carece de especial atenção em relação as atividades que ali se
pretendem realizar.
A relatora então, passa a fundamentar a decisão em princípios constitucionais
ambientais, em breve resumo:
É oportuno relembrar que, em questões ambientais, o exame de qualquer
pedido observa o princípio da precaução (que será abordado mais adiante),
pois de nada adianta atuar após o estabelecimento do desmatamento ou da
degradação, afigurando-se desarrazoada, portanto, a decisão impugnada.
(...)
Diante do risco ou da probabilidade de dano à natureza, e não apenas na
hipótese de certeza, o dano este deve ser prevenido. Trata-se do princípio da
precaução, fruto do aperfeiçoamento dos convênios internacionais
celebrados no final da década de 80 e objeto da Declaração do Rio
(Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento
- Rio/92).
Segundo o jurista Jean-Marc Lavieille, ―o princípio da precaução consiste
em dizer que não somente somos responsáveis sobre o que nós sabemos,
sobre o que nós deveríamos ter sabido, mas, também, sobre o que nós
deveríamos duvidar.‖
Cumpre ressaltar que, ao aplicar o princípio da precaução, ―os governos
encarregam-se de organizar a repartição da carga dos riscos tecnológicos,
tanto no espaço como no tempo. Numa sociedade moderna, o Estado será
julgado pela sua capacidade de gerir os riscos.‖

Ademais, decide que o licenciamento deve ser realizado pelo órgão federal, em razão
da competência do bem e da complexidade dos estudos para a atividade. O voto eleva os
princípios, vinculando as leis a estes de forma coordenada e lógica.
Dentro do tema de proteção a fauna, foi protocolada ação penal no Amapá138. Segundo
ela, o agente teria sido:
[...] flagrado em embarcação, descendo o Rio Amapari em período noturno,
no perímetro do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque/AP, na
posse de animais silvestres (01 jacaré, 04 pacas, 02 mutuns) e de peixes (14
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trairões, 2 poraquês e 4 piranhões), incorrendo, em princípio, nos tipos dos
arts. 29 e 34 da Lei 9.605/98. [...]

Sendo negado responder em liberdade, impetrou Habeas Corpus junto ao TRF1, que
será objeto de análise a seguir. Em sua defesa, foi dito que:
Sustenta a impetração a atipicidade material da conduta imputada ao réu, em
face do princípio da insignificância, uma vez que o dano causado seria leve,
passível de recuperação, não tendo a suposta infração atingido espécies
ameaçadas de extinção, tampouco, acarretado dano em zonas de grau de
proteção elevado.
Aduz que a agente de fiscalização não teria verificado a situação econômica
do paciente, que seria de baixa renda, tendo cometido a infração por motivo
de subsistência; e que o paciente residiria no Ramal de Pedra Preta,
comunidade ribeirinha próxima ao local onde teria sido feita a abordagem,
sendo que os moradores dessa área dependem da pesca e da caça para a
subsistência da família.

Dentro da realidade local, é muito comum os ribeirinhos pescarem e caçarem como
meio de subsistência. Muitas comunidades são derivadas da relação entre o colonizador e o
nativo, o que torna difícil a tarefa da proteção às espécies nativas. Muito polêmico é o tema,
inclusive para estabelecer o conceito de pesca/caça de subsistência. É sabido que o ser
humano não sobrevive apenas de comida, seja ela de origem animal ou vegetal.
Historicamente, sempre houve a troca (caça, pesca, frutas, farinha, etc.) por outros itens
necessários a sobrevivência.
No relatório do acórdão, consta:
A norma penal só estende os seus tentáculos até onde seja socialmente
necessário para proteger o bem jurídico. A teoria doutrinária da
insignificância aconselha, na maioria dos tipos, a excluir da linha punitiva os
danos de pouca importância, não devendo o direito penal ocupar-se com
bagatelas , senão com fatos que tenham relevância na estrutura da sociedade.
Conquanto esta Turma registre alguns precedentes de aplicação da teoria em
crimes ambientais, em hipóteses nas quais a ofensa ao bem jurídico
protegido é mínima, o caso deve seguir a regra geral que afasta sua
incidência em crimes ambientais, considerando-se a quantidade do material
apreendido, a sugerir até mesmo finalidade comercial.

Ora, nos parece que em se tratando de atividade econômica versus bem ambiental, este
sai em desvantagem. Mas, em se tratando de crime ambiental, temos outro panorama. O TRF1
reconhece que a norma penal apenas deve ser aplicada quando houver relevância da conduta
perante a sociedade. Aduz ainda a aplicação deste princípio nos crimes ambientais. Entende
que a quantidade de material apreendido não coaduna com a tese de defesa. E segue noutro
trecho:
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Os Relatórios de Fiscalização dos Autos de Infração nºs 004924-A (fls.
15/18) e 004925-A (fls. 38 - 40), na avaliação dos parâmetros utilizados na
dosimetria de multa, informaram que não houve notificação lavrada
anteriormente relativa às infrações constatadas; que a gravidade do dano
causado foi leve e que é passível de recuperação, não tendo atingido espécies
ameaçadas, o que em princípio denotaria a inexistência de impacto ambiental
negativo, causador de dano efetivo ou potencial, com repercussão futura à
fauna silvestre e aquática, ainda mais por se tratar de espécies que não estão
ameaçadas de extinção.
Mas, como existe necessidade de provas de que o paciente habite a região
ribeirinha que vive da caça e pesca, como acentuam as informações, e tendo
em conta que os relatórios deixaram de verificar as condições econômicas e
de instrução do paciente, morador do Ramal de Pedra Preta, comunidade
ribeirinha próxima ao local onde foi feita a abordagem, parece aconselhável
proceder à instrução, para que essas circunstâncias fiquem esclarecidas.

Aqui surge impasse. As informações passadas pelo órgão fiscalizador parecem
favorecer o agente, ao considerar a quantidade de animais e peixes pequena, bem como não se
tratar de espécimes em extinção. Aduz ainda que não houve dano significativo ao meio
ambiente. Mas o TRF1, em razão de entender haver necessidade de prova do local onde reside
o agente bem como sua situação econômica, denegou o writ constitucional. Em janeiro de
2015, concluso para sentença.
Outro caso que merece análise, e também aborda o aspecto criminal ambiental, vemos
na Apelação Criminal 2009.42.00.001604-0/RR, processo de origem 16042620094014200.
Neste processo, dois indivíduos conduziam um caminhão e foram indiciados nos seguintes
termos:
De acordo com a inicial acusatória recebida em 19/08/2009 (fl. 75), em
suma, os acusados foram surpreendidos no dia 20/09/2008 transportando 360
(trezentos e sessenta) litros de agrotóxicos, provenientes da Guiana Inglesa
(fls. 03/08).

Representados pela Defensoria Pública, que formula a seguinte tese de defesa:
A Defensoria Pública da União, atuando em nome dos réus, alega
desconhecimento da ilicitude do fato, ou erro de proibição direto escusável.
Argumenta que as provas produzidas judicialmente, em obediência ao
contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), não demonstram o
conhecimento da ilicitude por parte dos apelantes. Acrescenta que os dois
foram categóricos ao afirmar terem adquirido a mercadoria de uma
comunidade indígena, onde lhes foi informado ser o material carregado,
devidamente fechado, sobras de produtos de arrozeiros das fazendas da
região. Aduz, ainda, o desconhecimento dos apelantes de que o transporte de
agrotóxicos era ilegal, pois são pessoas humildes e com pouco estudo.
Pugnam, alternativamente, pela aplicação do princípio da insignificância,
pois a conduta criminosa, no seu entender, foi de pequena magnitude e
sequer trouxe perigo para sociedade ou para o meio ambiente (fls. 192/196).
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Partindo apenas do referencial de defesa em matéria criminal, o ilustre defensor a
presenta os argumentos, supostamente objetivando a absolvição dos agentes. Convém refletir
se, a ausência, ou melhor, da apresentação de fundamentos no direito ambiental de forma
supletiva a penal derivam do desconhecimento do defensor da estrutura de defesa ambiental
ou por considerar dano ambiental algo supletivo ou de menor importância.
Em seu voto o Juiz Federal Renato Martins Prates (Relator Convocado), pontua:
De acordo com a inicial acusatória, os réus tentaram evitar a fiscalização,
fazendo uma manobra de retorno, em plena rodovia, onde se encontrava a
barreira policial.
A alegação de que assim procederam porque haveria irregularidade no
veículo não merece acolhida ante a ausência de provas.
Além disso, os próprios apelantes confessaram em seus interrogatórios a
compra do agrotóxico, originário da Guiana Inglesa, para revenda em
território nacional sem documentação fiscal (fls. 125/128).
A defesa alega que os dois são pessoas humildes e de pouca instrução.

E concluí que:
O erro de proibição invencível ou inevitável exige, para configuração, a
completa falta de consciência da ilicitude do fato, bem como o réu não ter
condições de conhecer o caráter antijurídico de sua conduta, situação ausente
na hipótese.
(...)
O princípio da insignificância não tem aplicação na hipótese, eis que a
conduta dos acusados de transportar material tóxico sem as devidas cautelas
ou autorização legal colocou em risco a integridade de pessoas, animais e o
meio ambiente.
Tais circunstâncias indicam que houve risco social na ação e lesividade na
conduta dos apelantes.

Desta forma, o relator aplica tanto os princípios do direito penal como do direito
ambiental para manter a condenação dos acusados.
Desembargador Federal Mário César Ribeiro, revisor dos autos, também entende pela
manutenção da condenação, destacando que a conduta oferece riscos a saúde, meio ambiente
e a sociedade:
Como se vê, na espécie, trata-se de transporte irregular de agrotóxicos de
procedência estrangeira, em quantidade elevada e sem a documentação
legal. Os riscos causados pela conjugação de fatores que resultam da conduta
dos recorrentes são capazes de causar efeitos extremamente deletérios, além
das conseqüências toxicológicas, ecotoxicológicas e sociais à população,
animais e meio ambiente.
Dessa forma, na hipótese dos autos, a não aplicação do princípio da
insignificância vai além do mero valor pecuniário do bem jurídico tutelado.
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A fundamentação, no caso, está no elevado grau de reprovabilidade da
conduta, capaz de ocasionar sérios riscos à sociedade e ao meio ambiente,
bem assim é uma forma de proteger o interesse estatal de impedir a
entrada e a comercialização de produtos proibidos em território
nacional. (grifos do original)

Essa amplitude na análise do caso concreto é muito interessante. Ele vislumbrou além
do que foi expresso nos autos, sem ampliar a conduta dos agentes. Identificou as possíveis
consequências e riscos derivados da conduta, o que pode ser entendido como aplicação do
princípio da prevenção e precaução.
Mantida assim a condenação, Embargos de Declaração foram interpostos, sendo a
Desembargadora Federal Mônica Sifuentes (Relatora), teve o seguinte entendimento:
Na verdade, os embargantes buscam rediscutir matéria já decidida pelo
acórdão embargado. O inconformismo da defesa resume-se ao fato de não
ter tido o sucesso esperado na causa principal, devendo ser manifestado pela
interposição de outros recursos previstos na lei processual.
Embargos de declaração desservem para o exame das razões atinentes à
irresignação da parte, tampouco é meio de revisão, rediscussão e reforma de
matéria já decidida.

Desta forma, os argumentos de defesa foram rechaçados, sendo mantida a condenação.
Os embargos foram rejeitados.
O exercício da analise de decisões nos induz a comparar o quando, como os princípios
são (ou não) aplicados. A variedade de indivíduos envolvidos no processo viabiliza a
existência de uma pluralidade de decisões, com aplicação constitucional dos princípios e seus
valores, ou negando-se os valores e aplicando a letra da lei.
Outros princípios, elencados no direito penal e administrativo foram constatados ao
longo da análise das decisões. O judiciário vem se atualizando, o que favorece decisões mais
acertadas, não ficando adstrita apenas a uma legislação específica (seja ela penal ou ambiental
dentre ou outra).
Contudo, como visto no corpo deste ensaio, o debate é válido, e somente vai persistir
enquanto houver questionamento quanto ao que foi decidido e como foi decidido. A
verificação de como são fundamentadas as decisões é fundamental para a busca da melhoria
da qualidade da sentença.
O estudo tem revelado que quando se trata apenas de elementos ambientais, quando o
crime é afastado, em geral o debate é aprofundado, possivelmente por se tratar ainda de
conceitos novos, que estão se firmando, diferente da seara penal, que já possui muito mais
tempo de tradição, o que facilita a resolução do debate sem muita argumentação. Entretanto,
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não se pode olvidar que, quando se fala em crime ambiental, não se pode apreciar o crime em
detrimento da aplicação dos princípios ambientais.
Superando a apresentação de alguns acórdãos a título de exemplo da análise realizada
em 262 casos selecionados, apresentamos, objetivando oportunizar visualização rápida dos
dados levantados, o seguinte gráfico:
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Superada a fase de tabulação dos dados, considerando a amostra escolhida, pode-se
inferir o seguinte:
O maior número de acórdãos trata da proteção da fauna e/ou flora, sendo a menor
concentração oriunda do meio ambiente cultural. Este resultado se justifica ao observar que a
jurisdição do TRF1 abrange o espaço com mais espécies de seres vivos (animal e vegetal) e
que preserva a maior concentração de áreas protegidas do país.
A proteção ao meio ambiente cultural, é muito mais recente que a da flora e fauna. Os
casos encontrados sempre se relacionam a preservação ou dano a imóveis tombados como de
patrimônio histórico. É claro o entendimento equivocado de que apenas locais tombados
componham o meio ambiente cultural, e espera-se que tal inteligência seja modificada em
breve.
A legislação específica, ainda que utilizada isoladamente em alguns casos como
fundamento da decisão, vem perdendo espaço para a constituição e para os princípios ali
alocados (implícitos ou explícitos). Ou são aplicadas de formas concomitante ou subsidiária
ao texto constitucional. Não se trata de desprendimento a norma, mas sim de valorização a
constituição.
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Esperava-se encontrar nos votos dos acórdãos algum tipo de discordância em torno do
fundamento utilizado na decisão, o que não fora encontrado. O entendimento do que venha a
ser os princípios constitucionais ambientais, até onde fora analisado, é pacifico. O debate
ocorre em torno da materialidade.
De forma que os resultados obtidos, após a tabulação, foram de fácil constatação,
consolidando assim a percepção indicativa de que o TRF1 utiliza com boa medida os
fundamentos neoconstitucionais em suas decisões.
Chega-se a este resultado, ao observar que das 262 decisões proferidas, apenas 53 não
contemplam princípios constitucionais. Desta forma, 80% (oitenta por cento) dos acórdãos do
tribunal em estudo, têm como fundamento princípios constitucionais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Face o exposto, infere-se que o neoconstitucionalismo é um fenômeno com ampla
disseminação na América Latina, configurando-se como um movimento de valorização da
Carta Constitucional. A valorização do meio ambiente, direitos individuais e coletivos, bem
como a aproximação com a moral, são traços determinantes deste movimento.
A relação da economia com a proteção ambiental é, essencialmente conflituosa.
Reside a crítica de que os lados não dialogam, gerando insegurança jurídica e dano ambiental.
É imperativo a junção da produção com o sentido amplo de proteção ambiental, superando
assim o paradigma estabelecido.
É indiscutível o avanço na proteção ao meio ambiente. Mas há muito que avançar no
que diz respeito a experimentos com animais, utilização de transgênicos e fontes alternativas
na produção de energia. A destinação final dos resíduos também carece de especial atenção.
Noutro viés, os estados vêm avançando no que diz respeito a zelo internacional pelo
meio ambiente. Muito são os tratados, protocolos e parcerias firmados com intuito de controle
e redução da emissão de poluentes.
No tocante a proteção ambiental, observa-se a possibilidade da natureza ser sujeito de
direito, o ápice possível da proteção. Ademais, as constituições incorporam princípios de
proteção ambiental, que podem ser aplicados independentemente da existência de lei
infraconstitucional.
Há ainda no Brasil problemas quanto à competência ambiental. Não se trata aqui de
disposição legal ou constitucional, ou de princípio. Trata-se de carência de conhecimento
daquilo que a doutrina e jurisprudência vêm consolidando. Apesar dos conflitos relatados foi
adotado que questões de interesse local, devem ser acometidas à competência dos Municípios;
as de interesse regional são acometidas à competência dos estados-membros; e questões de
interesse nacional e as relações internacionais devem ser acometidas à competência da União.
Na perspectiva ambiental, muito ainda há que se avançar, principalmente no que diz
respeito às relações internacionais. Tendo em vista a legislação brasileira, uma variedade de
fauna e flora, seu vasto território, o Brasil poderia se tornar liderança mundial em pesquisa
que relacione meio ambiente e crescimento econômico.
A carência de pesquisa nesse sentido catalisa o crescimento desequilibrado, que
degrada o meio ambiente, reduzindo a qualidade de vida e esgota os recursos naturais. É
imperioso demonstrar a possibilidade de crescimento com a redução e controle do dano
ambiental.
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O reconhecimento da influencia negativa oriunda do colonialismo, é enfrentada,
revelando o denominado ―descolonialismo‖, com a valorização da cultura nativa e a reflexão
da implantação de um Estado Multinacional, que admita e estabeleça direitos e garantias a
todos os povos que ocupem seu território, com direito a preservação de sua cultural e espaços
historicamente ocupados.
Como instrumento basilar do descolonialismo, tem-se a educação formal
disponibilizada em língua nativa, recepcionando a cultura em muitos casos já esquecida. A
participação popular na política e a preservação ao meio ambiente também estão presentes.
A descolonização importa a releitura daquilo que foi aceito desde o ―descobrimento‖
da América. As dificuldades são muito mais internas que externas. Levar o nativo a
compreensão de que nada tem de inferior em relação ao colonizador é um árduo trabalho. Não
são poucas as críticas as políticas públicas que apoiam as minorias, mas este é um caminho
necessário a mudança de paradigma.
Quanto à hipótese apresentada na introdução, os dados coletados confirmam ser
negativa. O resultado indica que o Tribunal Regional Federal Primeira Região, na apreciação
dos
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neoconstitucionalista, fundamentando os acórdãos com princípios constitucionais na maioria
de suas decisões.
A aplicação imediata do texto constitucional revela o reconhecimento do valor da
constituição pelo TRF1, o que consubstancia a efetividade do novo constitucionalismo no
Brasil.
Tal constatação é relevante e aponta para uma evolução dos desembargadores que
exercem suas funções no referido tribunal (considerando o entendimento da constituição
como norma de aplicabilidade imediata), que se revelam atualizados nos temas
constitucionais. Muito se critica da posição dos magistrados, na não utilização daquilo que foi
estruturado pela doutrina, havendo até rumores que os estudos são feitos e que aqueles que
mais deveriam sorver conhecimento, o despreza e aplica a letra da lei.
Não possuem o mesmo condão as decisões referentes à seara criminal ambiental.
Nesta temática o TRF1 permanece com postura conservadora, aplicando a legislação
ordinária, sem observar os preceitos constitucionais. Em que pese não haver ilegalidade em tal
posicionamento, pode-se entender que a decisão quanto ao direito penal ambiental seja
vinculado a legislação ordinária, visando reduzir o grau de discricionariedade que pode existir
na aplicação de um princípio, mas isto é mera presunção.
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Entretanto este resultado desperta para a necessidade de realizar novo levantamento de
dados e observar se nas demais áreas do direito, também ocorre a utilização experiência
neoconstitucionalista, não apenas no TRF1, como também nos demais tribunais, que poderá
ser objetos de estudos futuros.
No contexto da descolonização, o Brasil vem apresentando evolução significativa, ao
reconhecer o direito dos nativos e também dos quilombolas. Mas o processo de
descolonização é lento, e as constantes crises econômicas influem no andamento das políticas
sociais. Há a dificuldade de manter o homem no campo. Os centros urbanos estão abarrotados
de pessoas que largam a terra em busca de melhores condições de vida e muitas vezes param
na marginalidade urbana.
A aplicação do novo constitucionalismo, não pode ser entendida como a abertura para
a livre entendimento e aplicação dos princípios e normas contidas no texto constitucional. A
discricionariedade deve ser combatida e controlada, nesse sentido.
As decisões aqui analisadas demonstram a possibilidade de, utilizando princípios e
normas constitucionais na fundamentação de uma sentença, não significa, imediatamente, a
aplicação da discricionariedade descontrolada.
Em contra senso, observa-se que não houve superação do jus naturalismo, nem mesmo
do positivismo. O que mudou foi o referencial. Não reconhecemos que o direito é obra do
sobrenatural, da divindade, entretanto, reconhecemos que o indivíduo (no futuro os seres
vivos) tem direitos substanciais, como a vida, liberdade e dignidade, que, existem desde
sempre, ainda que não reconhecidos formalmente pelo estado.
A norma tem em si um valor. Sendo na sua formação ou aplicação ao caso concreto
reconhecida. O juiz não deve julgar conforme seus conceitos pessoais, mas ele não pode
afastar o valor moral do momento e circunstancias que fora consultado. E mesmo na ausência
de norma, deve decidir, e havendo princípios, por estes deve sempre se balizar. No oposto,
não seria um juiz, e sim uma máquina repetindo a norma sem mera reflexão.
O juiz decide, pois para isso foi chamado. Ele não inicia a lide. Ele não pode ser
responsabilizado pela ineficiência/ineficácia do legislativo e executivo. A discussão quanto ao
número de processos e consequente judicialização deve antes, ater-se em verificar de onde e
como surgem as demandas. Os excessos necessitam ser evitados, mas a ênfase a prevenção é
o melhor caminho, como já visto.
O estado social e neoconstitucional, ao conceber toda essa estrutura de direitos e
garantias, vai sempre estar moderando os interesses do (neo) liberais (ou capitalistas), com
projetos sociais e com a defesa ao meio ambiente.
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Em razão dos projetos sociais, que garantem o direito de minorias e dos
desfavorecidos, bem como injetam recursos na economia, o tema escassez ganha evidência.
Os recursos são limitados (tanto ambientais como financeiros).
As ações do estado carecem de planejamento para o melhor gerenciamento desses
recursos. Quando se fala em meio ambiente, racionalizar os recursos, com uso, reuso,
reciclagem, enfim, o zelo com o descarte, se tornaram tônicas do presente século. Mas no que
diz respeito a direitos individuais, o estado e o judiciário vem mantendo graves conflitos.
O texto constitucional (as vezes também o legal) indicam a existências de direitos ou
garantias ao indivíduo, que, o estado alega não poder satisfazer, e a demanda chega ao
judiciário, que, com certa frequência, condena o estado a satisfação do direito, elevando o
diálogo ao questionamento da legitimidade do poder judiciário em definir políticas públicas.
A emblemática não é de fácil solução, vez que, sem a intervenção do judiciário, o
indivíduo não tem previsão de quando terá seu direito suprido. Tal explanação tem o condão
apenas de explicitar os problemas e críticas que ainda pesam sobre o novo constitucionalismo,
que a nosso ver, não foi projetado para ser adotado por países com tamanha segregação social
e diferenças regionais, como o Brasil.
Seria necessário mais tempo para maturação dos conceitos antes de sua aplicação. A
importação de diversas teorias, sem um filtro quanto ao momento ideal de sua aplicação,
ainda gerará questões emblemáticas em nosso país.
Não se sabe qual a próxima fase do neoconstitucionalismo. A redemocratização dos
países latinos seguiu caminhos diferentes. A adesão neoconstitucional, de forma
enriquecedora, foi peculiar em cada país. A personalização que o neoconstitucionalismo
sofreu na América Latina, demonstra que gradativamente estão se libertando do jugo europeu,
e que nem tudo pode ser importado, dada as diferenças históricas, culturais e econômicas.
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