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RESUMO 

Desde que se tornou motivo de preocupação mundial, o meio ambiente tem exigido 

do poder público brasileiro uma dedicação cada vez maior no sentido de proteger este direito 

difuso. Os poderes estatais encontram-se envolvidos com esse munus, com a finalidade de 

cumprir suas funções de organizar a sociedade e garantir a paz social. Muitas vezes, no 

entanto, esta última só é alcançada por força da atuação do Poder Judiciário, desde que os 

conflitos de interesses são inerentes ao convívio humano. Foi objeto deste estudo o exercício 

da função jurisdicional como meio de se chegar à efetividade das normas de competência, na 

busca de solução para os conflitos ambientais. Ao final, são apresentadas algumas propostas, 

visando uma contribuição no sentido de auxiliar a aquisição de uma mentalidade protetiva. O 

objetivo desta, não se pode perder de vista, é o cumprimento do comando constitucional de 

manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado tanto para a presente quanto para 

as futuras gerações. 

Palavras-chave: meio ambiente, Poder Judiciário, efetividade das normas de competência. 



ABSTRACT 

Since it became a reason of worldwide concern, environment has demanded from 

Brazilian public power a growing dedication towards the protection o f this diffuse right. The 

State powers find themselves involved with this munus, in order to fulfill their functions of 

organizing society and ensuring social peace. Many times, however, the latter can only be 

achieved by virtue of Judiciary action, since conflicts of interest are inherent to human 

relations. The object of this study was the exercise of jurisdictional function as a mean to 

reach effectiveness of competence regulation, in the search for solutions of environmental 

conflicts. Finally, some proposals are presented, aiming to contribute for the acquisition of a 

protective mentality. The purpose o f this is the fulfillment o f the constitutional command o f 

maintaining an ecologícally balanced environment for both present and future generations. 

Key-words: environment, Judiciary, the effectíveness of competence regulations. 
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INTRODUÇÃO 

Desde que surgiu como espécie na Terra, o homem sobreviveu diretamente ligado à 

natureza, dela retirando os elementos necessários para sua existência. Seu sustento dependia 

dos recursos naturais encontrados à sua disposição; sua vida, dos locais em que encontrava 

proteção das outras espécies animais e também das intempéries. 

Com o evoluir da raça humana, esta exploração começou a se dar em progressão 

geométrica. Não mais era possível a recuperação dos ambientes explorados. O homem deixa 

de ser nômade e passa a utilizar os recursos à sua disposição nos locais de permanente 

moradia. Surgem, como consequência, uma série de fatores destrutivos, dos quais a revolução 

industrial, a corrida armamentista, a instalação de usinas nucleares, a construção de bombas 

atômicas, o avanço tecnológico a qualquer preço e o uso de combustíveis fósseis são apenas 

uns poucos exemplos relativamente recentes. 

Durante muito tempo a realidade exploratória não fez parte do planejamento das 

pessoas, naturais ou jurídicas, no âmbito privado ou público. O progresso e o conforto deste 

decorrente vinha em primeiro e único plano de ação. Séculos de destruição e exploração pura 

e simples foram transcorrendo sem que a natureza manifestasse de forma abrupta sua 

contrariedade com o atuar da espécie predadora. Inicialmente, sua manifestação foi amena. 

Porém, a partir de determinado momento, eis que são sentidos os primeiros reflexos 

das atividades praticadas de forma não sustentáveL Constata-se a abertura da camada de 

ozônio, o aumento das doenças ligadas à falta de proteção ambiental, os grandes cataclismos 

(cuja relação nem sempre é comprovada com a ação humana, mas que atingem diretamente a 

perspectiva da vida na Terra). As discussões ligadas à necessidade de mudanças radicais nesta 

seara têm seu início ligado às "sociedades alternativas ou de contracultura", tais como os 

hippies e as feministas. Mas, rapidamente, tais movimentos criaram raízes e passaram a atuar 

de forma organizada, alcançando uma conscientização que apesar de inicialmente tímida, 

tornou-se eficaz. 

Acontece em Estocolmo, em 1972, a primeira manifestação mundial de proteção ao 

meiO ambiente, sob os auspícios da Organização das Nações Unidas (ONU), com o 

compromisso de que os resultados pactuados fossem avaliados 20 anos mais tarde. Em 1992, 

então, ocorre no Rio de Janeiro a Rio/92, cujo tema central foi o desenvolvimento sustentável. 

Em continuidade a este processo, está agendada a realização, em 2012, da Rio+ 20. 

No período entre esses dois momentos, em 1988, proclamou-se no Brasil a 

Constituição da República, com forte caráter protetivo ao meio ambiente. Além de um 
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capítulo exclusivo para tratar o tema, o legislador constituinte originário instituiu um sistema 

que reparte as competências administrativas e legislativas entre os entes da Federação. 

Aqui se instalam as questões que justificam o presente estudo. Em um país com 

dimensões continentais como é o caso brasileiro, a divisão das atribuições não é tarefa simples 

e de efetividade garantida. As disputas nesta seara crescem a cada dia e necessitam da 

apreciação do Poder Judiciário, órgão competente para "dizer o direito", "dando a cada um o 

que é seu". 

No primeiro capítulo, procurou-se demonstrar a quem compete essa tarefa de "fazer 

justiça" quando surgem os conflitos de interesses no âmbito de proteção do meio ambiente. 

Apresentou-se a tradicional separação dos poderes, modernamente considerada separação das 

funções estatais, priorizando, contudo, a função jurisdicional, força básica para o que se 

discute, e seu posicionamento em nível constitucional. 

Mencionou-se, ainda, a opção do legislador constituinte em posicionar 

expressamente as competências de cada um dos entes federativos, levando em consideração a 

chamada "predominância dos interesses", ou seja, repartindo a competência entre os entes da 

República Federativa do Brasil, tomando por base o nível de interesse que deve prevalecer. 

As questões de interesse local foram destinadas aos Municípios; as de interesse regional 

ficaram sob a responsabilidade dos Estados-Membros e, por fim, as de interesse nacional 

permaneceram na esfera de poder da União. 

Porém, afirmar que um conflito se subsume a um interesse local, regional ou 

nacional não é tarefa simples e tem acarretado diversos conflitos entre os entes da Federação. 

Atualmente, vislumbra-se um afastamento da consideração rígida da distribuição de 

competências baseada somente na chamada predominância de interesses. Há propostas de 

mitigação em que se utilizam a cooperação entre os entes autônomos e o grau de impacto que 

o empreendimento ou atividade acarreta. Porém, mesmo nestas hipóteses não há unanimidade 

na doutrina e na jurisprudência. 

Também foi opção do legislador constituinte classificar as competências 

constitucionais em legislativas e administrativas. Assim, têm-se as normas constitucionais, 

que dispõem a respeito da legitimidade para a feitura das normas (competências legislativas) e 

da legitimidade para a execução das normas editadas (competências administrativas). 

Normas constitucionais e infraconstitucionais também determinam a chamada 

competência jurisdicional que, assim como as anteriores, estão eivadas de divergências, tanto 

em relação ao posicionamento dos diversos autores que estudam a matéria, quanto dos 

tribunais que a analisam. A existência de um conflito de natureza ambiental acarreta, muitas 
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vezes, conflito de competência entre os órgãos do Poder Judiciário ou conflito de atribuição 

entre os membros do Ministério Público, exatamente pela ausência de normas claras 

delimitando o âmbito de atuação de cada um. 

No segundo capítulo, inicialmente procurou-se demonstrar o objeto de proteção - o 

me10 ambiente qualificado - e os marcos regulatórios necessários á proteção ambiental. 

Foram apresentados os artigos da Constituição que expressa ou implicitamente estão ligados 

ao direito aqui discutido e suas leis regulamentadoras. Para um melhor entendimento da 

estruturação destas últimas, foi necessário abordar a discricionariedade e a utilização de 

conceitos jurídicos indeterminados, características das leis ambientais que se refletem 

diretamente nas decisões do Poder Judiciário. Também neste âmbito se verifica uma série de 

posicionamentos contraditórios. 

As divergências no ordenamento jurídico em relação à efetividade das normas de 

competência mereceram o estudo em decorrência da insegurança jurídica que acarretam as 

diversas posições doutrinárias e jurisprudenciais a respeito da matéria. A análise de alguns 

julgamentos proferidos tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto pelo Superior Tribunal 

de Justiça foram essenciais para se demonstrar tais incongruências. 

No terceiro capítulo, foram apresentadas algumas propostas para a atuação do Poder 

Judiciário no julgamento das questões ambientais. A impossibilidade de se chegar a um 

sistema perfeito impede a propositura de soluções indenes de críticas. 

Em uma primeira análise, são vislumbradas as seguintes hipóteses: (i) mudanças de 

posicionamento dos magistrados nos julgamentos dessas questões, adotando uma mentalidade 

ambiental baseada em uma nova ética, assim como a adoção da chamada "razoável 

interpretação"; (ii) a capacitação permanente dos magistrados com foco nas questões 

ambientais, tal como adotado em outros países, em que a entrada em vigor de uma lei 

determina, automaticamente, o cumprimento de cursos ou seminários, nos quais são 

discutidas as formas de aplicação, no âmbito jurisdicional, da normativa adicionada ao 

ordenamento legislativo; (iii) a federalização dos conflitos ambientais que importem em grave 

violação dessas garantias, da mesma forma utilizada para os direitos humanos; (iv) a adoção 

de varas ambientais especializadas, que mesmo sendo objeto de críticas pela possibilidade de 

se violar a garantia da imparcialidade nos julgamentos, já são realidade não só em outros 

países, como também em alguns estados brasileiros. 

O objetivo da pesquisa se fixou na discussão a respeito das normas de competência 

ambiental, visando à verificação de sua efetividade na busca de soluções, pelo Poder 

Judiciário, para os conflitos ambientais. 
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A metodologia aplicada se deu, fundamentalmente, na pesqmsa da bibliografia 

existente a respeito do tema e na análise de casos concretos já julgados pelos Tribunais 

Superiores brasileiros. Espera-se, num futuro próximo, partir para a verificação prática, em 

nível de doutoramento, das propostas apresentadas. 
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Capítulo 1 

A QUESTÃO DA COMPETÊNCIA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

1.1 Considerações Iniciais 

Neste primeiro capítulo serão apresentados alguns conceitos necessários, utilizados 

tanto pela doutrina como pela jurisprudência em relação à competência para processo e 

julgamento dos conflitos ambientais, tendo em vista a necessidade de contextualização do 

entendimento dos Tribunais brasileiros com as normas constitucionais de distribuição de 

competência. 

Em nível simples e de descrição funcional, é imperioso esclarecer, inicialmente, que 

os autores que discorrem sobre o tema "competência", como se demonstrará, iniciam suas 

preleções com a menção daquilo que se deve entender como jurisdição, visto que se afirma, 

num primeiro momento, que a competência é a "medida da jurisdição", ou seJa, a 

competência é uma face da jurisdição, é a delimitação do poder de dizer o direito. 

Impõe-se, premente apresentar, neste trabalho, a delimitação da engrenagem da 

máquina jurisdicional como forma de alcançar a solução dos conflitos ambientais; primordial 

se apresenta, também, definir a titularidade ou a localização objetiva de quem compete 

solucionar os conflitos ambientais, de forma preventiva ou reparadora, constituindo-se nisto o 

desafio, enfim, a que se devota o presente estudo. 

Se a preservação ambiental ou mesmo os seus indesejados danos e conflitos são 

prementes de reflexão e regulamentação, não menos fundamental, em um Estado 

Constitucional de Direito, é a busca de critérios e poderes legitimados a estes comandos, 

anteriores ao fato (regulamentação) e a ele posteriores (intervenção reparadora ou punitiva). 

Afirmar a necessidade do estudo deste tema requer, em base científica, elencar e enfrentar 

determinados conceitos primordiais, que servem como pressupostos teóricos de linguagem e 

concepção política. Tais pressupostos, por sua vez, são capazes de levar ao entendimento dos 

diversos posicionamentos existentes, que nada mais refletem senão a adesão a um sistema 

criado a partir da própria concepção política de valores protegidos e órgãos legitimados à sua 

proteção pela Constituição. 

Porém, urge primeiramente posicionar, ou melhor, localizar, no sistema estatal de 

poderes e organização de suas funções, como melhor se concebe, estrutura e justifica a função 

jurisdicional, de onde vai emanar a prerrogativa final daquele a quem incumbe, em sua 
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complexidade, dizer o direito. É esta atividade que busca solucionar os conflitos de interesses 

quando há resistência de uma das partes ou, ainda, que inibe a atuação de certo agente capaz, 

pelos atos, de incidir em dano futuro e eventual. 

Convém, no entanto, restringir o âmbito de estudo desta função ao local em que as 

questões relativas à repartição de competências serão decididas, ou seja, a jurisdição 

fundamentada no texto constitucional, porque é neste espaço legislativo fundante a 

Constituição como texto, norma objetiva e sistema político -, que se encontra como direito 

fundamental a proteção ao meio ambiente. E, como se verá, trata-se de reflexo do direito à 

vida. E vida plena exige ambiente como meio, como veículo capaz de dar origem a valores 

decorrentes, como saúde e mesmo liberdade. 

l.2 A Separação das Funções Estatais 

Com o objetivo de se exercer o poder político de forma correta, foram instituídos os 

tradicionais poderes estatais - Executivo, Legislativo e Judiciário. Reforçam e traduzem a 

exata função desta ideia as palavras de Bresser Pereira, quando afirma que nas democracias 

mais avançadas "o Estado está permanentemente envolvido na reforma das instituições, 

alterando as leis no Poder Legislativo, interpretando-as no Poder Judiciário, e formulando 

políticas no Poder Executivo"1
. 

Menciona-se, até os dias atuais, os sistemas aperfeiçoados por Aristóteles e 

Montesquieu2 em relação à tradicionalmente chamada tripartição de poderes. Modernamente, 

1 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Construindo o Estado republicano: democracia e reforma da gestão 
pública. Rio de Janeiro: FGV, 2009, p. 17. 

2 Reinaldo Dias, in Ciência Política, São Paulo: Atlas, 2011 (p. 127 e 128) esclarece que o "conteúdo material 
da doutrina da divisão dos poderes não surge no momento histórico vivido por Montesquieu; seus antecedentes 
podem ser encontrados em Aristóteles, Maquiavel e Bodin e o precursor imediato dessa teoria é Locke, que se 
ocupou da divisão de poder em seus textos. Para Locke, em todo Estado existe um poder legislativo qne detém 
a supremacia da comunidade; um poder executivo, subordinado ao anterior, que se ocupa da aplicação prática 
das leis; e mn terceiro poder que denomina federativo, cuja incumbência seria encarregar-se das relações 
exteriores da comunidade política". Posteriormente, Aristóteles, em sua obra Política, aperfeiçoa tais 
ensinamentos e leciona que todo soberano exerce três funções: edita normas gerais a que todos devem 
obediência, aplica tais normas aos casos que surgem concretamente e julga os conflitos decorrentes. 
Identificadas, portanto, por Aristóteles as três funções estatais como hoje são aceitas, mas diversamente do que 
ocorre hodiemamente, para ele estão concentradas nas mãos de mna única pessoa, o soberano. Montesquíeu, 
em O Espírito das Leis, tem por mérito, como se observa, a divisão de tais funções em pessoas ou órgãos 
distintos, independentes e harmônicos. 
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porém, a maioria dos autores prefere a denominação de "funções estatais"3
, por retratar com 

mais realidade a teoria. 

Apesar de suas veementes críticas à teoria da separação das funções estatais, Karl 

Loewenstein4 apresenta um conceito esclarecedor: 

La unión del principio de la separación de poderes con la idea de garanti?llr la libertad 
individual, es obra genuína de Montesquieu, el cualla había tomado a su vez de Lockc: 
sólo cuando los diversos detentadores del poder son indepcndientes entre sí y se 
controlan respectivamente, dándosc de esta mm1era el jaquc - le puvoir arrele le 
pouvoir -, los destinatarios del poder estarán protegidos del abuso del poder por pmte 
de alguno de sus detentadores, tanto la federal como las de los Estados, proviene de esta 
misma fuenle espiritual. 

Porém, o que inicialmente era um dogma incontestável, com o tempo e a evolução 

das necessidades das sociedades e, por corolário, do Estado, passou a ser motivo de severas 

críticas5
. Constatou-se que, na prática, a independência dos poderes acarretava o afastamento 

dos objetivos a serem alcançados por cada "poder" e a atuação arbitrária no exercício de suas 

funções. É conhecido o adágio popular que menciona que o "poder corrompe". E foi 

exatamente o que ocorreu com a forma pura da teoria da separação dos poderes. Loewenstein 

chega a afirmar que o sistema teórico da separação das funções estatais encontra-se, nas 

sociedades modernas, completamente ultrapassado e somente válido para regtmes 

autorítários6 O maior problema em relação ao sistema da separação das funções estatais, 

3 Não engloba o objetivo do presente trabalho o estudo aprofundado das funções estatais. Para tanto, ver: Curso 
de Direito Constitucional de André Ramos Tavares, em que o antor discorre a respeito da Teoria do Poder e 
Divisão de Funções Estalais. Inocêncio Mártires Coelho, in Curso de Direito Constitucional, pág. 177, por 
sna vez, expõe o que tradicionalmente se entende pela Teoria da Sepm·ação dos Poderes citando Montesquieu: 
"Tndo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais ou dos nobres, ou do povo, 
exercesse esses três poderes: o de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas, e o de julgar os crimes ou 
as divergências dos indivíduos". Alerta, ainda, o autor, que tal princípio, no Estado de Direito, foi positivado 
na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, em seus art. 16° que dispõe que "A sociedade 
em que não esteja assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a separação dos poderes não tem 
Constituição" (disponível na Biblioteca Virtual de Direitos Htnnanos da Universidade de São Paulo, no 
endereço http://www.direitoshmnanos.usp.br/index.php/Doeumentos-anteriores-%C3%AO
cria%C3%A 7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A 7%C3%B5es-at%C3 %A9-l9l9/deelaraeao-de
direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.htrnl). Acesso em lO jnl. 2011. 

4 LOEWENSTEIN, Karl. Teoria da Coustitucion. Traduccion y estudio sobre la obra por Alfredo Gallego 
Anabitarte. 2. ed. mnpl. Barcelona: Ariel, 1976, p. 55. 

5 Manoel Gonçalves Ferreira Filho, in Curso de Direito Constitucional, 32' ed. São Paulo: Saraiva, 2006 (p. 
131 e seg.), discorre a respeito das criticas à teoria da separação dos poderes. Questiona, inclusive, a ausência 
de cientificidade da teoria, preferindo a classificação proposta por Burdeau (BURDEAU, George. Traité de 
scicnce politique. Paris, 1952, vol. IV, p. 314 e segs., 337 e segs.) que menciona somente duas funções: a 
governamental, "consistente em introduzir por primeira vez uma questão no donúnio do Direito" e a 
administrativa, "consistente em tomar decisões subordinadas em relação àquela". 

6 LOEWENS1EIN, op.cit., p. 473. 
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constata o autor, é a dificuldade consistente em se modificar conceitos já enraizados 'y e/ 

dogma de la separación de poderes es el más sagrado de la teoría y práctica constitucionaf'7 

Loewenstein, em decorrência de sua não aceitação à teoria da separação das funções 

estatais apresenta, então, uma nova tripattição: a tomada de uma decisão política fundamental 

(policy determination); a execução da decisão tomada (policy execution) e o controle político 

(policy control) 8 

Como meio de mitigar a arbitrariedade da teoria da separação das funções estatais, 

surge nos Estados Unidos, o sistema de freios e contrapesos - system of checks and balance? 

- em que cada uma das funções exerce controle sobre as demais. Dessa maneira, limita-se o 

poder de cada uma das funções estatais e garante-se sua existência harmônica e independente, 

tal qual prevê o art. zo da Constituição da República (CRFB/88)10 

Dalmo de Abreu Dallari apresenta em seus estudos uma visão diferente e maiS 

pormenorizada do sistema de freios e contrapesos, mas que acarreta o mesmo objetivo de dar 

factibilidade á teoria da separação das funções estatais, que, a seu ver, nunca foi 

verdadeiramente praticada. Segundo o autor, 

7 Ibidem, p. 62. 

O sistema de separação de poderes, consagrado nas Constituições de quase todo o 
mundo, foi associado à idéia de Estado Democrático e deu origem a uma engenhosa 
construção doutrinária, conhecida como sistema de freios e contrapesos. Segundo esta 
teoria, os atos que o Estado pratica podem ser de duas espécies: ou são atos gerais ou 
são especiais. Os atos gerais, que só podem ser praticados pelo poder legislativo, 
consistem na emissão de regras gerais e abstratas, não se sabendo, no momento de 
serem emitidas, a quem elas irão atingir. Dessa forma, o poder legislativo, que só 
pratica atos gerais, não atua concretamente na vida social, não tendo meios para cometer 
abusos de poder nem para beneficiar ou prejudicar a uma pessoa ou a um grupo em 
particular. Só depois de emitida a norma geral é que se abre a possibilidade de atuação 
do poder executivo, por meio de atos especiais. O executivo dispõe de meios concretos 
para agir, mas está igualmente impossibilitado de atuar discricionariamente, porque 
todos os seus atos estão limitados pelos atos gerais praticados pelo legislativo. E se 

8 Ibidem, p. 62. Para o autor, há uma grande dificuldade na tradução das expressões inglesas, já de entendimento 
consolidado na língua original, mas de complicada tradução para o espanhol. Porém, infomm que é possível 
entender-se como po/icy determination a escolha de uma possibilidade política fundamental diante das várias 
que se apresentam perante a comunidade estatal; como policy execution, a colocação em prática - a execução 
- da decisão tomada - em regra, a execução da legislação; e como policy contrai, a distribuição do poder 
político a vários órgãos ou pessoas com o objetivo de limitar e controlar o poder do outro pela adoção da teoria 
dos freios e contrapesos, ou seja, "como dijo Montesquieu en formula famosa, 'le pouvoir arrête le pouvoir' ." 

9 Diversos estudiosos desta temática afirmam que o sistema de freios e contrapesos surgiu como forma de 
mitigar a rigidez da tripartição dos poderes. Para evitar a possibilidade de arbítrio de um poder sobre o outro e 
garantir a efetividade da convivência pacifica e harmônica entre os poderes, a doutrina an1ericana ínstituiu esse 
controle recíproco, que pode ser dito como a interferência prevista constitucionalmente de um poder sobre o 
outro. 

10 BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Constituição (1988). Art. 2°: "São Poderes da União, 
índependentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário". Dispomvel em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 03/Constituicao/Constituicao.hun. Acesso em 15 ago. 2011. 
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houver exorbitância de qualquer dos poderes surge a ação fiscalizadora do poder 
judiciário~ obrigando cada um a pennanecer nos limites de sua esfera de competências. 11 

Atualmente, vários autores12 dissertam a respeito do exercício de cada uma das 

funções por cada um dos tradicionalmente chamados "Poderes" do Estado, que se destina a 

limitar o poder político, com o objetivo de impedir o abuso de poder por órgãos públicos, seja 

qual for o órgão, seja qual for seu grau hierárquico13 Neste sentido, Lowewnstein informa 

que 

cl mecanismo más eficaz para el control del poder político consiste en la atribución de 
diferentes flmciones estatales a diferentes detentadores dei poder u órganos estatalcs, 
que si bicn ejercen dicha función con plena autonomia y propia responsabilidad estân 
obligados, en último ténnino, a cooperar para que sea posible una voluntad estatal 
válida14 

11 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 26' e<l. Paulo: Saraiva, 2007, p. 
220/221. 

12 José Manso da Silva in Curso de Direito Constitucional Positivo, 21' ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 
I 08, leciona que a "divisão de poderes consiste em confiar cada mna das funções governamentais (legislativa, 
executiva e jurisdicional) a órgãos diferentes, que tomam os nomes das respectivas funções". Uadi Lannnêgo 
Bulos in Curso de Direito Constitucional, 4' ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 922, por sua vez, afirma que 
não é possível a separação absoluta dessas atividades, visto que cada uma delas não é estanque uma da outra. 
Também adotam a divisão das funções estatais Paulo Gustavo Gonet Branco e Gilmar Ferreira Mendes in 
Curso de Direito Constitucional, 4' ed. São Paulo: Saraiva, 2009. Branco, ao discorrer a respeito do Poder 
Legislativo informa que no "quadro de divisão de funções entre os Poderes da República, tocam ao 
Legislativo as tarefas precípuas de legislar e de fiscalizar", mas também exerce, atipicamente, as funções de 
administrar e de julgar. Mendes, por sua vez, discorre a respeito dos Poderes Executivo e leciona que a ideia 
de seu exercício abrange as funções de governo e administração. 

13 Em várias decisões de sua relataria, o Ministro do STF Celso de Mello dissertou a respeito do princípio da 
separação dos poderes. No mandado de segurança preventivo no 27931/DF, o magistrado demonstra a 
preocupação com a prática dos Presidentes da República em editar, excessivamente, medidas provisórias, 
"transformando a prática extraordinária dessa competência nonnativa primária em exercício ordinário do 
poder de legislar, com grave comprometimento do postulado constitucional da separação de poderes". 
Segundo o magistrado, no julgamento do pedido posto perante o Supremo está em jogo "a própria 
integridade do sistema de poderes, notadamente o exercício, pelo Congresso Nacional, da função primária 
que lbe foi constitucionalmente atribuída: a função de le!,'ÍSlar". Argumenta o Ministro, ainda, que "o 
postulado da separação de poderes, que impõe o convívio hannonioso entre os órgãos da soberania nacional, 
atua, no contexto da organização estatal, como um expressivo meio de contenção dos excessos, que, 
praticados por qualquer dos poderes, culminam por submeter os demais à vontade hegemônica de um deles 
apenas". Conclui seus argumentos e expõe que "a Lei Fundamental há de ser interpretada de modo 
compatível com o postulado da separação de poderes, em ordem a evitar exegeses que estabeleçam a 
preponderância institucional de um dos Poderes do Estado sobre os demais, notadamente se, de tal 
interpretação, puder resultar o comprometimento (ou até mesmo a esterilização) do normal exercício pelos 
órgãos da soberania nacional, das funções típicas que lhes foram outorgadas". Em outro mandado de 
segurança (n° 25668/DF), o Ministro itúorma que não viola o prit1cípio da separação dos poderes o controle 
jurisdicional de abusos praticados por comissão parlan1entar de inquérito. Dessa fomm, ao intervir "para 
assegur.rr as franquias constitucionais e para garantir a integridade e a supremacia da Constitrução", o STF, 
na verdade, estará cumprindo uma função legítima que lhe foi atribuída pela CRFB/88. Tal atividade, 
portanto, não tem o condão de transgredir o princípio da separação de poderes. Fonte das decisões: 
http://www.stf.jus.br/portalljurisprudencialpesquisarJurisprudencia.asp. Acesso em lO jul. 2011. 

14 LOEWENSTEIN, op.cit., p. 68. 



18 

Portanto, pode-se inferir que a função executiva possui relação com as questões 

administrativas; a função legislativa, com as questões relacionadas à feitura de normas e a 

ftmção judiciária com a solução dos conflitos de interesses quando houver resistência a uma 

pretensão. Dessa forma, tem-se o exercício das três funções por cada um dos três Poderes. O 

mesmo entendimento é adotado por Guilherme Pena de Moraes15 quando informa que a 

interpretação daquilo que se deve entender por teoria da separação dos poderes evoluiu e se 

fundamenta, no mundo moderno, na "cooperação ou colaboração entre os órgãos estatais", 

acarretando uma sobreposição das funções do Estado e não mais uma divisão dessas funções 

entre os diversos órgãos que formam sua estrutura. 

Importa, para o cumprimento do presente estudo, a chamada função jurisdicional. 

Esta sempre foi uma instituição para os povos, tanto para os cultos como, precedentemente, 

para os bárbaros16 Afina!, um conselho posto (nas sociedades consideradas cultas desde o 

início dos tempos, como a grega) ou imposto (naquelas chamadas bárbaras como, por 

exemplo, os estrangeiros para a sociedade grega) de forma legitimada para decidir entre o 

certo e errado, o justo e o injusto, resume-se, na mais simplista forma de expressão, no escopo 

jurisdicional. Ainda que, por óbvio, hoje tal função ou atividade se revista, cada vez mais, de 

critérios estáveis, éticos e preestabelecidos a dar certeza de uma face de isonomia, de 

paridade, ou, como preferem aqueles que utilizam linguagem mais politizada, de forma mais 

democrática no acesso a todos. 

Duas vertentes do Direito têm a prerrogativa de construção de regras e 

sistematização desta atividade, o Direito Constitucional e o Direito Processual. O primeiro, de 

maneira a atribuir os valores, os princípios de maior superioridade ética e igualitária, e o 

segundo de forma a dar cientificidade à busca da solução dos conflitos de interesses postos 

perante o Poder Judiciário. 

Para tanto, cada estudioso do tema observa uma determinada caracteristica ou ponto 

de primazia em suas preleções a respeito de um conceito de jurisdição, em função de sua 

proposta de análise estar fundada a partir do comprometimento do Direito Processual ou, de 

uma forma mais estruturalista que funcional, tomando por base o Direito Constitucional. 

Neste sentido, Nelson Nery e Rosa Maria Nery afirmam que a "função jurisdicional 

tem por escopo a pacificação social, de sorte que a solução dos conflitos é o objeto primeiro 

"MORAES, Guilhenne Peila de. Curso de Direito Constitucional. 3" ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 385. 
16 Tem-se, como figura ilustrativa dessa afinuação, a tradicional figura bíblica de Salomão que instado a decidir 

a respeito da maternidade de uma criança disputada por duas mulheres que alegavam ser a mãe verdadeira, 
determina que a dividam ao meio. A criança foi entregue àquela que pediu para que a ordem não fosse 
cumprida e a criança entregue à outra mulher, pois preferia ficar sem a companhia do filho que a vê-lo morto. 
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da jurisdição"17 Observa-se nos estudiosos um comprometimento instrumental da jurisdição, 

como valor soberano a propiciar mais que uma simples justiça formal, um compromisso, um 

encargo de se alcançar um nível de efetividade social - ou sociológica -, na produção de um 

resultado ético, satisfativo, como a paz sociaL Restringir, porém, a jurisdição à solução de 

conflitos não parece abranger todos os aspectos que dizem respeito a esta função estataL 

Vislumbra-se que muitos autores não fazem esta restrição. Para Humberto Theodoro Júnior, 

trata-se da "função do Estado de declarar e realizar, de forma prática, a vontade da lei diante 

de uma situação jurídica controvertida" 18 Como se observa, sua análise leva em consideração 

dois fatores primordiais: a "vontade" da lei e a existência de situação controvertida. Luiz Fux 

neutraliza a concepção da jurisdição, ao invés de comprometê-la com qualquer fim valorativo, 

e estabelece, com absoluta neutralidade, que a jurisdição deve ser entendida como simples 

atividade estatal, que enseja ao Estado-Juiz a "aplicação do direito aos casos submetidos à 

apreciação do .Judiciário" 19 

Como anteriormente mencionado, outros há que se desvinculam da função, posição 

ou prerrogativa de um dos Poderes do Estado e deixam confessado seu comprometimento 

com o que se concebe por carta constitucional, constituição ou estrutura política do Estado. 

Neste ângulo de ver a jurisdição, compreendem-na tão somente em sua natureza, em sua 

ocupação estrutural, topográfica na carta política e na Ordem Constitucional. Assim, José 

Afonso da Silva, preleciona que a "jurisdição hoje é monopólio do Poder Judiciário do Estado 

(art. 5°, XXXV)", confiada somente aos magistrados20 Meio verdade, quando na própria 

Constituição se encontra exceção, como no caso do tribunal político que julgou e decidiu o 

afastamento do então presidente Collor. Mas em seu caminho, não deixou o constitucionalista 

José Afonso da Silva de ressaltar o papel da jurisdição que "se realiza por meio de um 

processo judicial, dito, por isso mesmo, sistema de composição de conflitos de interesses ou 

sistema de composição de lides"21 Constata-se, nos estudos do autor, uma aproximação dos 

conceitos trazidos pelos processualistas. 

Guilherme Pena também se socorre dos ensinamentos do Direito Processual e adota 

conceito proposto por Liebman e informa que a jurisdição deve ser entendida como a 

17 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado e legislação 
extravagante. lO" ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 164. 

18 TIIEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito processual 
civil e processo de conhecimento. 47" ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 40. 

19 FUX, Luiz. Curso de Direito Processual Civil 2" ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 3. 
20 SILVA, José Afonso da. Cnrso de Direito Constitucional Positivo. 21' ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 

551. 
21 Ibidem, p. 550. 
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atividade pela qual o Estado resolve contenciosamente os litígios existentes na 
sociedade, substituindo-se aos titulares dos interesses em conflito, de forma definitiva e 
quando solicitado, seja afirmando a existência ou inexistência do direito material, seja o 
realizando praticamente, seja assegurando a efetividade de sua afirmação ou de sua 
realização prática22

. 

Verifica-se claramente, no conceito apresentado, a presença das características da 

jurisdição consideradas pelo autor: (i) a substitutividade, ou seja, ao prestar a tutela 

jurisdicional com o objetivo de tutelar os direitos das partes envolvidas nos litígios, o Estado 

substitui a vontade destas; (ii) a definitividade, isto é, prestada a jurisdição e formada a coisa 

julgada, não há possibilidade de novos conflitos idênticos entre as partes envolvidas; (iii) a 

inércia, vale dizer, salvo em raras exceções previstas em lei, é imperioso que o Estado seja 

instado a se manifestar a respeito da questão controvertida, não havendo possibilidade de 

manifestações de oficio; e, por fim, (iv) a declaratoriedade, significando que "os atos 

jurisdicionais não constituem direitos subjetivos, mas unicamente reconhecem os 

preexistentes" 23 

André Ramos Tavares, por sua vez, ao analisar a jurisdição, leva em consideração o 

aspecto das funções típicas e atípicas do poder4 Por isso, ao contribuir com sua perspectiva, 

declina que jurisdição é "uma atividade pela qual o Judiciário substitui-se à vontade das 

partes, solucionando os conflitos de interesse que eventualmente surjam no seio social" 25 

Mais uma vez vislumbra-se a existência de controvérsia, mas o autor, aqui, prioriza a 

existência de outra característica: a substitutividade da jurisdição. 

Uadi Lammêgo Bulas, sem descurar o papel funcional da jurisdição, alcança seu 

papel de conteúdo em sede puramente constitucional. Neste mister, também menciona as 

funções típicas (também chamadas por ele de imediatas, primárias ou próprias) e atípicas 

(secundárias ou impróprias, segundo o autor) do Poder Judiciário, e se refere à jurisdição, ou 

função jurisdicional, como "o poder-dever de aplicar autoritativamente as normas jurídicas, 

mediante a substituição de uma atividade pública por uma alheia, diante de questões 

contenciosas"26 Em outro aspecto, igualmente não abandonado o permeio funcional, continua 

22 Ibidem, p. 382. 
23 Ibidem, p. 383. 
24 Atualmente, o estudo da Teoria da Separação dos Poderes, na verdade, se baseia na análise das funções 

estatais, caracterizando-as em tipicas e atípicas, ou seja, cada um dos poderes exerce sua própria função -
típica - para a qual foi concebido e estruturado, mas não deixa de exercer, atipicamente, a função inicialmente 
prevista para o outro. Assim, a função típica do Poder Judiciário é, exatamente, prestar jurisdição. 

25 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 5' ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 1031. 
26 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 4' ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 1122. 
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seus ensinamentos27 e, tal qual Guilherme Pena, analisa a complexão da jurisdição em sua 

ontologia e, para esse fim, discorre sobre suas características: (i) inércia, pela impossibilidade 

de ser exercida sem provocação; (ii) conflituosidade dos interesses e resistência de pretensão, 

ou seja, constatação da existência de uma lide; (iii) essência pública, pois trata-se, como 

anteriormente mencionado, de um poder-dever do Estado; (iv) subsidiariedade, pois 

representa o Estado na substituição dos particulares em conflito; (v) unicidade, desde que, 

como visto, a jurisdição é única; (vi) indelegabilidade, visto que, salvo os casos 

expressamente previstos em lei, não é possível sua delegação e, finalmente, (vii) 

indivisibilidade, pois o que pode ser compartilhado entre os diversos órgã.os do Poder 

Judiciário e, portanto, objeto de divisão, é o seu exercício. Vislumbra-se, mais uma vez, que 

não há unanimidade entre os autores ua enumeração de características que identifiquem e 

particularizem a jurisdição. 

É pe1tinente, neste momento, trazer à baila o discurso do jus-filósofo Gustav 

Radbrnch, um dos mais expressivos e influenciadores autores do jusnaturalisrno, professor de 

Heidelberg, mencionado por Inocêncio Mártires Coelho28
: "no âmbito da sociedade política, 

se ninguém pode dizer o que é justo, é preciso que alguém defina, pelo menos, o que é 

jurídico, até porque, a esta altura da História, parece incogitável abandonar o Estado de 

Direito e retornar à lei do mais forte". Ou seja, é necessário que sejam estruturados, nas 

sociedades ditas organizadas, órgãos que decidam em última instância os conflitos de 

interesses porventura existentes e tais decisões devem ser por todos observadas para que se 

alcance a paz social. 

1.3 Posicionamento constitucional das questões relativas à competência 

Corno regra geral de todo ordenamento jurídico brasileiro, irnpende iniciar o estudo 

das questões relativas à competência, de forma a localizar suas regras na Constituição da 

República. 

A repartição de competência, no atual ordenamento jurídico brasileiro, é a tentativa 

do legislador constituinte originário de alcançar um equilíbrio entre os entes da Federação29 

27 Ibidem, p. 1122 e 1123. 
28 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet Curso de 

Direito Constitucional. 4' ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 155. 
29 GUERRA, Sidney; GUERRA, Sérgio. Curso de Direito Ambiental. Belo Horizonte: Fónnn, 2009, p. 162. 
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Trata-se, portanto, tanto em âmbito geral quanto em relação às questões ambientais, como não 

poderia deixar de ser, de matéria constitucional. 

Na Magna Carta é, pois, que "encontra-se o arcabouço de toda a estrutura do Poder 

Judiciário nacional"30 Mais especificamente em relação ao Direito Ambiental, Sirvinskas 

alerta para o fato de não restar dúvidas a respeito da necessidade de seu estudo "partir da 

análise de nosso arcabouço constitucional, em que encontraremos a estmtura organizacional e 

executiva da Política Nacional do Meio Ambiente de todo o país"31
. 

Como já ressaltado, o valor garantido a todos como meio ambiente saudável, 

sustentável, é encontrado a partir da Constituição. Assim, se pode afirmar que o interesse 

protegido ou atingido nesta sede de direitos, não perde, pela sua projeção e avaliação de 

importância, o seu lugar em sede constitucional em sentido material e não apenas formal. 

Ademais, transborda sempre como fato de interesse do próprio Estado, assim como por seus 

efeitos reflexos, de toda uma sociedade determinada (em sentido coletivo), ou indefinida (em 

sentido difuso). Diante desta afirmação de o meio ambiente constituir-se no mais das vezes, 

senão em todas as suas formas, em um valor fundamental e difuso, resta a necessidade, em um 

primeiro momento, de tecer algumas considerações a respeito do ambiente em que deverão 

ser solucionados os conflitos de interesses referentes à matéria ambientaL 

Desde que não é faticamente possível ao legislador prever, abstratamente, todas as 

situações jurídicas concretas que podem ocorrer na sociedade, necessária se faz a criação de 

órgãos de superposição que, como mencionado, concretizem a vontade da Constituição, 

compreendendo neste mister, por óbvio, a determinação de sua competência. 

Para alcançar tal desiderato, surgem em determinados ordenamentos jurídicos - por 

exemplo, Estados Unidos, Alemanha, Itália - as Cortes Constitucionais, órgãos que não 

podem ser classificados como jurisdicionais nem tampouco como legislativos ou executivos, 

visto que sua função maior é a de condução de cada um desses poderes estatais á observância 

das normas constitucionais, em cumprimento a uma função de controle nos momentos 

necessários32
. 

O Brasil adotou outro contexto de exercício da jurisdição constitucionaL O Supremo 

Tribunal Federal (STF) não pode ser considerado Corte de Constitucionalidade, visto que 

acumula a função de órgão de superposição, ou seja, exerce não somente as atividades 

caracteristicas de uma corte constitucional, mas também as atividades inerentes a uma 

30 THEODORO JÚNIOR, Ibidem, p. 178. 
31 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. 7" ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 71. 
32 Cappelletti apud Inocêncio Mártires Coelho in MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; 

BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Ibidem, p. 160. 
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suprema corté3 Da mesma forma que exerce o controle concentrado de constitucionalidade 

dos atos normativos - característica da corte constitucional -, exerce o controle difuso -

característica prevalente de suprema corte. 

A natureza de órgão de sobreposição do STF é criticada por Paulo Bonavides. 

Segundo o autor, tais atividades de suprema corte e de fuga do modelo europeu de Corte 

Constitucional impedem a efetividade da jurisdição constitucional no Brasil, desde que ao 

exercer outras competências além daquela de guardião da Constituição, seus Ministros são 

privados "de concentrar todas suas diligências e trabalho no exame de questões 
. . ' ,34 

constttUC!OnaJS . 

No que tange à jurisdição constitucional, Inocêncio Mártires Coelho35 chama a 

atenção para o fato de ser o Estado "a forma por excelência de manifestação do poder político, 

e a Constituição, o seu estatuto fundamental", logo, institucionalizadas determinadas 

"relações de mando, alguém terá de arbitrar os inevitáveis conflitos entre os fatores reais de 

poder". Diante da impossibilidade de se contestar os mandamentos constitucionais, os fatores 

reais de poder36
, na tentativa de solução de seus conflitos de interesses, acabam por apresentar 

suas questões políticas para apreciação perante a jurisdição constitucional que, assim, 

proporciona ao vencedor da disputa a constitucionalização de suas opiniões37 Também não se 

33 Há muita divergência em relação à exata natureza jmidica do STF: corte constitucional, suprema corte ou 
ambas. O professor Dalmo de Abreu Dallari, in Uma corte constitucional para o Brasil, p. 2, acredita na 
imperiosa necessidade de que seja criada, no Bmsil, uma corte constitucional e menciona que a guarda da 
Constituição, característica deste órgão, "hoje é apenas uma das competências da Corte Suprema e que só 
pode ser exercida precariamente, sob a pressão e a premência de muitos outros feitos que lá estão e que 
chegam diariamente, vindos de todo o País e na expectativa de uma decisão rápida". O autor defende a 
urgência em restringir as atividades do STF "à interpretação da Constituição, à verificação da 
Constitucionalidade de nom1as e atos emanados de autoridades públicas, à solução de conflitos de 
competência derivados de dúvidas quanto à correta aplicação de dispositivos constitucionais, bem como a 
outros fatos e outras circunstâncias que envolvam a garantia de supremacia e efetividade das normas 
constitucionais". Somente agindo assim haveria a possibilidade de alcançar a função precípua do STF como 
corte de constitucionalidade c a efetividade de suas decisões. Disponível em 
hllp://direito.webdourados.com,br/baixar.asp?Cod~75. Acesso em 20 out. 2011. Segundo Paulo Bonavides in 
Jurisdição constitucional e legitimidade (algumas observações sobre o Brasil), pág. 140, "a esmagadom 
maioria dos juristas brasileiros tem preconizado a criaçjo de um tribunal constitucional que fique fora e acima 
dos três Poderes clássicos da lição de Montesquieu e inspirado grandemente no modelo das Cortes 
constitucionais européias". BONA VIDES, Paulo. Jurisdição constitucional c legitimidade (algumas 
observações sobre o Brasil). Revista Estudos Avançados, n. 18 (51), 2004. Disponível em 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid~s0103-40142004000200007&script~sci_artte"'t. Acesso em20 out. 2011. 

34 BONA VIDES, idem, p. 139. 
35 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Ibidem, p. 155. 
36 Para LASSALE, Ferdinand apud Konrad Hesse, in A Força Normativa da Constituição, p. 9, são fatores 

reais do poder: "o poder militar, representado pelas Forças Armadas, o poder social, representado pelos 
latifundiários, o poder econômico, representado pela grande indústria e pelo grande capital, e, finalmente, 
ainda que não se equipare ao significado dos demais, o poder intelectual, representado pela consciência e pela 
cultura gemis". Para Lassale, a Constituição só deixa de ser um pedaço de papel (Constituição jurídica) e passa 
a ser un1a Constituição real se presentes os fatores reais do poder. 

37 MENDES, Gil1nar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Ibidem, p. 
164/165. 
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pode olvidar que aos grupos minoritários é dada a possibilidade de "acionar a jurisdição 

constitucional contra as leis que os discriminem"38 como forma de impedir ou, ao menos, 

mitigar, possíveis abusos legislativos. 

Paulo Bonavides39 busca uma conceituação contemporânea de jurisdição 

constitucional e afirma que esta "prende-se à necessidade do estabelecimento de uma 

instância neutra, mediadora e imparcial na solução dos conflitos constitucionais". Porém, 

continua o constitucionalista, no caso de se tratar "de sociedades pluralistas e complexas, 

regidas por um princípio democrático e jurídico de limitações do poder, essa instância há de 

ser, sobretudo, moderadora de tais conflitos". 

No estágio atual da jurisdição constitucional, para Bonavides, o juiz ordinário, por 

meiO de construções hermenêuticas, cria, na sentença, a norma do caso concreto e 

consequentemente exerce, na hipótese, a função de legislador. Assim, com "o advento do juiz 

constitucional, dos tribunais da Constituição, isto é, com a jurisdição constitucional se 

alargando, o juiz 'legislador' assume cada vez mais nas estruturas judiciais contemporâneas o 

lugar do antigo juiz 'servo' de lei e do juiz 'intérprete' de textos"40 Tal mudança de 

paradigma do papel do Judiciário, com a criação do tribunal constitucional, busca mitigar as 

inconstitucionalidades perpetradas pelo Legislativo que, em regra, não acompanha as 

demandas sociais em função da rigidez e letargia de sua atuação 41
. 

No que se refere às questões ambientais, diversos são os conflitos, como se verá 

adiante, postos para análise do Judiciário brasileiro, sendo certo identificá-los como conteúdo 

de previsão normativa e jurisdicional de competência previamente delimitada, a partir dos 

bens potencialmente atingidos. Infelizmente, porém, vislumbrar -se-á que não são os bens e 

sim os interesses envolvidos nos conflitos que se buscam proteger. Resta como certo, no 

entanto, um ambiente de solução de divergências que ocorre pela complicada repartição de 

competências adotada pelo legislador constituinte originário que acarreta dúvidas na aplicação 

das diversas leis existentes no âmbito federal, estadual e municipal, ora não apenas 

concorrentes como conflitantes por exclusão. 

38 Ibidem, p. 165. Tal acionamento, tanto pelos fatores reais de poder quanto pelos grupos minoritários pode se 
dar pelo controle concentrado ou pelo controle difuso de constitncionalidade. 

39 Ibidem, p. 128. 
'
0 Ibidem, p. 131. 

'
1 Ibidem, p. 133. 
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1.4 Repartição de Competência 

1.4.1 Prolegômenos 

Fixada a ideia de jurisdição, impende adentrar nas disposições referentes ao seu 

exercício, ou seja, nas disposições doutrinárias acerca da distribuição da competência. 

Contudo, se demonstrará mais adiante, a noção de competência que se inicia tão 

somente analisada pelo ângulo e comprometimento da jurisdição (função e encargo de 

desempenho), transborda como fato - não um simples fato jurídico ou político -, mas um 

fato pertinente, corrente, aos demais poderes em suas atividades, tal qual uma verdadeira rede 

de complexidade de interesses, atribuições e questões a serem resolvidas. Politicamente, uma 

opção de assunto de relevância, como um a priori hipotético; legislativamente, questão a ser 

tratada e delimitada; e, finalmente, ou não menos, de forma jurisdicional, conflito a ser 

solucionado. 

Tendo por primado que jurisdição é étimo processual, pe1iinente à estrutura 

judiciária, Humberto Theodoro Júnior pontifica que "competência é justamente o critério de 

distribuir entre os vários órgãos judiciários as atribuições relativas ao desempenho da 

jurisdição"42 Alerta o autor para o fato de que se por um lado todo juiz possui jurisdição, nem 

todos possuem competência para todas as questões que se apresentam perante o Poder 

Judiciário. 

Para Luiz Fux, competência "é a repartição da jurisdição entre os diversos órgãos 

encarregados da prestação jurisdicional segundo os critérios estabelecidos na lei"43 Idêntico 

ensinamento é posto por Nelson Nery e Rosa Maria Nery, que afirmam que a "lei fixa 

critérios que distribuem entre os diversos órgãos do Estado a órbita do poder jurisdicional de 

seus agentes. Fazendo isso, a lei confere competência ao órgão estatal incumbido de exercer a 

jurisdição, nos exatos limites da linha que traça"44
. Verifica-se, aqui, que tais doutrinadores 

mencionam a lei em suas disposições. Impende observar, portanto, que deve-se entender a 

expressão em seu sentido amplo, visto que a competência vem, primeiramente, disposta na 

CRFB/88 e, posteriormente, disciplinada no Código de Processo Civil (CPC). Em um terceiro 

momento, é possível verificar regras de distribuição de competência tanto em leis 

42 ' THEODORO JUNIOR, op.cit., p. 178. 
43 FUX, op.cit., p. 83. 
44 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Op.cit., p. 332. 
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extraordinárias45 quanto nas leis locais de organização e divisão judiciárias e nos regimentos 

internos dos respectivos tribunais. 

Como não poderia deixar de ser, para os constitucionalistas, deixado o ângulo 

particular do processo e da instrumentalidade processual, necessária se faz a análise da 

competência em nível de elemento da estrutura constitucional. 

Sirvinskas, estudioso do Direito Ambiental, por sua vez, leva em consideração o 

sistema federativo adotado pelo Brasil e afirma que "normas de competência são as que 

atlibuem aos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) matérias gerais 

e específicas para melhor administrar suas unidades federativas e proporcionar bem-estar à 

população"46 Tais considerações, contudo, não são específicas das questões ambientais, visto 

que o legislador constituinte não especializou a distlibuição de competências distinguindo-as 

dos assuntos gerais. Tratou desta distlibuição de forma ampla e genérica. 

José Afonso da Silva47 faz por distinguir as expressões competência e competências. 

Para o constitucionalista, enquanto a expressão competência deve ser entendida como "a 

faculdade juridicamente atribuída a uma entidade ou a um órgão ou agente do Poder Público 

para emitir decisões", genericamente, dita de forma plural, competências "são as diversas 

modalidades de poder de que se servem os órgãos ou entidades estatais para realizar suas 

funções". 

Para Uadi Lammêgo Bulos, "competências48 federativas são parcelas do poder 

atribuídas, pela soberania do Estado Federal, aos entes políticos, permitindo-lhes tomar 

decisões, no exercício regular de suas atividades, dentro do círculo pré-traçado pela 

Constituição da República"49 Por conseguinte, cada um dos entes da federação exerce 

atribuições50 legislativas, administrativas e tlibutárias em matérias escolhidas pelo 

constituinte originário. A harmonia no exercício dessas atribuições reforça o pacto 

federativo 51
, desde que impede a invasão de competências, ou seja, cada ente exercerá sua 

45 Cita-se apenas alguns exemplos: a Lei de Locações (Lei 8245/91), a Lei de Desapropriações (Decreto-Lei 
3365/41), a Lei da União Estável (Lei 9278/96). 

46 SIRVINSKAS, op.cit, p. 114. 
47 SILVA, op.cit., p. 477/478. 
48 BULOS, op.cit., p. 820. O autor chama a atenção, tal qual José Afonso da Silva, para a necessidade do uso da 

palavra competências (no plnral), visto que cada entidade política desempenha tarefas distintas, agrupadas 
em diversas classes. 

49 Idem, p. 826. 
50 lmpende alertar qne o constitucionalista paulista adota a expressão "atribuições" no mesmo sentido que a 

moderna doutrina utiliza a expressão "funções" estatais. 
51 Pelo pacto federativo os entes participantes - no Brasil: União, Estados, Distrito Federal e, sem exemplos em 

outras partes do mundo, Municípios - abrem mão de sua soberania e permanecem, apenas, como entes 
autônomos. A autonomia, por sua vez, "pressupõe repartição de competências legislativas, administrativas e 
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atribuição não penetrando nas reservadas aos outros. André Ramos Tavares52
, por seu turno, 

aponta a essencial idade da repartição de competências para o federalismo brasileiro em 

função da ausência de hierarquia entre seus entes participantes e como forma de assegurar a 

autonomia individual que os caracteriza. 

Bulos considera que "repartição ou divisão de competências é a técnica pela qual o 

constituinte distribui, com base na natureza e no tipo histótico de federação, os encargos de 

cada unidade federada, preservando-lhes a autonomia política no âmbito do Estado Federal"53 

Para tanto, segundo o autor, levou-se em consideração o princípio da predominância do 

interesse, em que a repartição de competência leva em consideração o interesse envolvido na 

matéria. Se o interesse for de caráter geral ou nacional, a matéria competirá à União; se for 

regional, competirá, então, aos Estados-Membros e ao Distrito Federal; se for local, competirá 

tanto aos Municípios quanto ao Distrito Federal. Apesar de ser um norteador para a 

distribuição de competências, o princípio da predominância do interesse, isoladamente, não 

alcança um resultado ideal e, por isso, necessita do auxílio de algumas técnicas apontadas 

pelos vários doutrinadores54 

Santos e Dantas55 mencronam a necessidade de adaptação da repartição de 

competência tradicional "com a ideologia que reveste a proteção ambiental em nosso país, na 

qual não existe assunto que envolva o meio ambiente que seja do interesse de um ente 

federativo, e não seja dos demais". De acordo com os autores, é necessária uma atuação 

sistêmica por meio de uma cooperação de todos os entes federativos para que se possa falar 

em efetividade de preservação ambientaL 

André Ramos Tavares56
, por sua vez, em suas preleções, informa que o "modelo 

tradicionalmente concebido de repartição de competências é aquele que confere a 

determinado ente, em geral a União, poderes taxativamente enumerados, reservados aos 

demais entes, como os Estados-Membros, os poderes não enumerados", mas vislumbra que 

modernamente esse modelo está sendo reformulado e que tem-se adotado uma enumeração 

taxativa para todos os organismos federativos, com a previsão de uma área comum em que é 

permitida a atuação de um ou outro ente. 

tributártas, sendo, pois, um dos pontos caracterizadores e asseguradores do convívio no Estado Federal" 
MORAES, Alcxmlílre de. Direito Constitucional. 24" ed. São Paulo: Atlas, 2009, pág. 297. 

52 TA V ARES, op.cit, pág. 999. 
53 BULOS, op.cit., p. 827. 
54 As técnicas de repartição de competências que auxiliam o princípio da predominância do interesse são 

mencionadas mais adiante. 
55 SANTOS, Ronnldo Alencar dos; DANTAS, Ricv Correia. Competência Ambiental e suas Especificidades. 

Disponível em HTTP:I/www.ccsa.ufrn.br/seminario20!0/anais/artigos/gt7-06.pdf. Acesso em 18 ago. 201 L 
56 TAVARES, op.cit., p. 999. 
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Tal modelo, porém, encontra-se defasado em relação à prática atual de adoção do 

sistema de predominância dos interesses. O objetivo de tal reviravolta é o afastamento dos 

conceitos indeterminados e das dúvidas jurídicas que envolvem o assunto, ou mesmo do 

potencial reflexo de seus efeitos em oposição aos interesses envolvidos, como na afirmação e 

determinação do órgão competente nas questões dos direitos difusos violados. 

A problemática que envolve a enumeração de poderes dos entes federativos gira em 

tomo do fato de que nem sempre há inexistência de dúvidas a respeito dos limites da 

separação dos interesses, ou seja, questões existem que englobam, em um mesmo âmbito, 

interesses locais, regionais e nacionais, tais como os aspectos relacionados à Amazônia ou ao 

polígono das secas57 Também se tem, em determinados casos, questões que não podem ser 

consideradas de interesse nacional ou geral, mas também não se restringem a um interesse 

meramente regional, particular de um determinado Estado-Membro, visto afetarem mais de 

um ente da Federação58 Hà, ainda, questões ambientais que transbordam limites geográficos 

ou vêm a produzir efeitos a quilômetros de distância do local de sua origem causal, 

desafiando controles locais, de Estados-Membros, afirmando-se de caráter nacional. Existem, 

ademais, matérias que numa análise perfunctória podem não estar afetas às questões 

ambientais, mas em uma anàlise mais criteriosa constata-se a ligação entre elas 59 José Afonso 

da Silva alerta, por sua vez, para o fato de serem "notórias as dificuldades quanto a saber que 

matérias devem ser entregues à competência da União, quais as que competirão aos Estados e 

quais as que se indicarão aos Municípios"60 

Numa crítica aberta ao sistema de distribuição de competência adotado pela 

CRFB/88, Paulo Affonso Leme Machado comenta: 

O perigo da simultaneidade de competências para a implementação do controle 
ambiental é que todos os entes federados ficaram competentes, mas neuluun deles tem 
assumido especificamente a melhoria da qualidade das águas, do ar e do solo e nenhuma 
instância governamental se responsabiliza pela conservação das florestas e da fauna. 61 

57 FIORJLLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 10" ed. São Paulo: Sarn.iva, 
2009, p. 129. 

58 SILVA, op.cit., p. 476. 
59 Foi o caso, por exemplo, da discussão a respeito da demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, em 

que foi declarada "a relação de pertinência entre terras indigenas e meio ambiente", desde que haveria 
"perfeita compatibilidade entre meio mubiente e terras indigenas, ainda que estas envolvam áreas de 
"conservação" e "preservação" ambiental. Essa compatibilidade é que autoriza a dupla afetação, sob a 
administração do competente órgão de defesa ambiental." Pet 3388/RR - RORAIMA; PETIÇÃO; 
Relator(a): Min. CARLOS BRITTO; Julgamento: 19/03/2009; Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Disponível 
em http:/ /ccr6. pgr.mpf.gov. br/institucionaVinfommtivo juridico/docs _informativo jurídico/ Acordao_ STF _
_Pet._3388_-_Raposa_Serra_do_Sol.pdf. Acesso em 28jul. 2011. 

60 SILVA, op.cit., p. 475. 
61 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 19" ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 

122. 
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1.4.2 Classificação e técnicas de distribuição de competência 

A doutrina adota várias classificações em relação ao estudo da distribuição de 

competência. 

José Afonso da Silva apresenta uma classificação62 que leva em consideração sua 

forma, ou seja, o processo de distribuição. Para o autor, as competências serão: (i) 

enumeradas ou expressas; (ii) reservada ou remanescente e residual; e (iii) implícita, 

resultante, inerente ou decorrente. As enumeradas ou expressas são aquelas taxativamente 

dispostas na Constituição para determinado ente federativo. Será reservada ou remanescente a 

"competência que sobra a uma entidade após a enumeração da competência de outra", e 

residual o "eventual resíduo que reste após enumerar a competência de todas as entidades". 

Por fim, será implícita, resultante, inerente ou decorrente quando se tratar de matéria referente 

"á prática de atos ou atividades razoavelmente considerados necessários ao exercício de 

poderes expressos ou reservados", ou seja, na verdade, será assim considerada a matéria que 

decorrer da natureza de determinado ente. 

Em uma primeira classificação, que afeta tanto a competência legislativa quanto a 

competência material63
, executa-se a tarefa com base em um plano horizontal e um plano 

vertical. Enquanto no plano horizontal distribuem-se "matérias distintas entre as entidades 

federativas, encerrando as competências exclusiva e privativa de cada unidade da 

federação"64
, o que acarreta a impossibilidade "de concorrência de competências entre os 

entes federados"65
, no plano vertical disseminam-se as "matérias idênticas entre as entidades 

federativas, englobando as competências comum e concorrente"66 Este último plano, em 

relação ás competências legislativas, "deixa para a União os temas gerais, os princípios de 

certos institutos, permitindo aos Estados-membros afeiçoar a legislação ás suas peculiaridades 

62 Quanto às competências, José Afonso da Silva esclarece que elas podem ser divididas, primeiramente, em dois 
grandes grupos: competência material, subdividida em exclusiva e comum, e competência legislativa, 
subdividida, por seu turno, em exclusiva, privativa, conconcnte e suplementar. Levando em consideração 
outros aspectos, é possível classificar as competências quanto à sua forma, seu conteúdo, sua extensão e sua 
origem. Trata-se de classificação própria do autor, que não é mencionada, em regra, pelos estudiosos da 
matéria. Para estudo mais profundo, ver SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 
21" ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 4 78 a 480. 

63 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. op.cit., p. 850. 
64 MORAES, op.cit., p. 326. 
65 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. op.cit., p. 850. 

Branco menciona que existem "três soluções possíveis para o desafio da distribuição de poderes entre as 
órbitas do Estado Federal". Tais soluções, na verdade, nada mais são que as três técnicas apresentadas por 
José Afonso da Silva e comentadas mais adiante. 

66 MORAES, op.cit., p. 326. 
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locais. A técnica da legislação concorrente estabelece um verdadeiro condomínio legislativo 

entre União e Estados-membros"67 

José Afonso da Silva68 menciona a existência de três técnicas utilizadas pelas 

diversas constituições na repartição de competência, levando em consideração tratar -se de 

poderes enumerados e poderes reservados ou remanescentes. Tais técnicas destinam-se a 

mitigar as "deficiências naturais do princípio da predominância do interesse"69 A primeira 

técnica, a mais utilizada pelos diversos entes federados, consiste em enumerar-se os poderes 

da União e permitir aos Estados o exercício dos poderes remanescentes70 Inversamente a esta 

técnica, tem-se a possibilidade da enumeração taxativa dos poderes dos Estados e a reserva à 

União dos poderes remanescentes - trata-se, na verdade, da técnica menos utilizada 71 Uma 

última técnica consiste em mencionar taxativamente os poderes de cada um dos entes 

federados72 Não se pode esquecer, porém, que em função "da evolu~;ão do federalismo e da 

ampliação das tarefas do Estado contemporâneo, outras técnicas de repartição de 

competências foram surgindo"73 mais complexas e garantidoras da autonomia de cada ente 

federativo. 

Tal complexidade é identificada por José Afonso da Silva como presente na 

CRFB/88. Vale a pena trazer à baila a explicação do autor a respeito do sistema adotado pelo 

documento constitucional brasileiro: 

A nossa Constituição adota esse sistema complexo que busca realizar o equilíbrio 
federativo, por meio de uma repartição de competências que se fundamenta na técnica 
de enumeração e poderes da União (arts. 21 e 22}, com poderes remanescentes para os 
Estados (art. 25, § 1°) e poderes definidos indicativamente para os Municípios (art. 30), 
mas combina, com essa reserva de campos específicos (nem sempre exclusivos, mas 
apenas privativos), possibilidades de delegação (art. 22, parágrafo único), áreas comuns 
em que se prevêem atuações paralelas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios 
(art. 23) e setores concorrentes entre União e Estados em que a competência para 
estabelecer políticas gerais, diretrizes gerais ou normas gerais cabe à União74

, enquanto 
se defere aos Estados e até aos Municípios a competência suplementar." 

67 MENDES, Gilinar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. op.cit., p. 850. 
68 SILVA, op.cit., p. 476. Paulo Gustavo Gonet Branco (Curso de Direito Constitucional. 4' ed. São Paulo: 

Saraiva, 2009, p. 850), também faz menção a estas técnicas, mas adota-as como solução possível para o 
desafio da distribuição de poderes na repartição horizontal. 

69 BULOS, idem, p. 827. 
70 BULOS, ibidem, p. 827, infonna, exemplificativamente, que adotam esta técnica: Estados Unidos, Suiça, 

Argentina, Iugoslávia, México e Austrália. 
71 BULOS, ibidem, p. 827, infonna que o Canadá adota esta técuica. 
72 BULOS, ibidem, p. 827, infonna, exemplificativamente, que adotam esta técnica: Índia e Venezuela. 
73 SILVA, op.cit., p. 477. 
74 Cf. arts. 21, XIX, XX, XXI; 22, IX, XXI, XXIV, e 24, § !0

. 
75 SILVA, op.cit., p. 477. 
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Uadi Lammêgo Bulas também identificou a complexidade da distribuição de 

competência no ordenamento jurídico brasileiro. As técnicas por ele apresentadas, no entanto, 

são mais descritivas e pormenorizadas que as apresentadas por José Afonso. Segundo Bulas, a 

CRFB/88 adotou a técnica (i) dos poderes enumerados - aplicada à União (arts. 21 e 22) e 

aos Municípios (arUO); (ii) dos poderes remanescentes - aplicada aos Estados (art 25, § 1°); 

(iii) da reserva especial de competência - aplicada ao Distrito Federal (art. 32, § I 0 ); (iv) da 

delegação legislativa - lei complementar federal pode autorizar os Estados a legislar sobre 

assuntos correlatos à competência privativa da União (art. 22, parágrafo único); (v) da atuação 

administrativa paralela - aplicada, simultaneamente, a todos os entes federativos (art. 23); 

(vi) da atuação legislativa concorrente - aplicada à União, aos Estados e ao Distlito Federal 

(art. 24); (vii) da atuação exclusiva - aplicada aos Municípios (art. 30, I); (viii) da atuação 

suplementar - aplicada aos Municípios (art. 30, ll); e, finalmente, (ix) da atuação residual -

aplicada à União (arts. 145 a 162f6 

É possível identificar na doutrina77
, ainda, outras técnicas ou modelos. Pode-se 

classificar a repartição de competências levando-se em consideração um chamado modelo 

clássico - o mesmo que José Afonso da Silva apresenta como primeira técnica - e um 

modelo moderno que não se aproxima das três técnicas mencionadas pelo autor 

inicialmente, e sim da técnica mais complexa e garantidora da autonomia de cada ente 

federativo identificada por ele na CRJ:<"B/88. No modelo clássico, tem-se a enumeração dos 

poderes da União, enquanto aos Estados-membros são reservados os poderes não 

especificados. Esta taxatividade rigorosa, porém, pode ser mitigada. Paulo Gustavo Gonet 

Branco 78 alerta que, com este objetivo, foi elaborada nos EUA a chamada "doutlina dos 

poderes implícitos", que determina a inclusão na competência da União de todas as matérias 

necessárias e úteis para o exercício das competências enumeradas. 

O modelo moderno, por seu turno, está em consonância com a complexidade da vida 

social no mundo contemporâneo, que exige do Estado ações mais dirigentes e unificadas. 

Tem-se, então, "uma dilatação dos poderes da União com nova técnica de repartição de 

competências, em que se discriminam competências legislativas exclusivas do poder central e 

também uma competência comum ou concorrente, mista, a ser explorada tanto pela União 

como pelos Estados-membros" 79
. 

76 BULOS, op.cit, p. 827. 
77 Por todos, Paulo Gustavo Gonet Branco, op.cit, p. 849/850. 
78 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet op.cit, p. 850, 

nota6. 
79 Idem, p. 850. 
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1.4.3 A problemática da repartição de competência em matéria ambiental 

Na análise das questões ambientais, "que comporta peculiaridades tão diferentes dos 

outros bens jurídicos"80
, a situação se torna mais complicada por envolver interesses ou 

direitos difusos. Nesta hipótese, levar em consideração a abrangência de um dano ambiental 

também não soluciona a questão, visto que, muitas vezes, verifica-se que um impacto direto81 

acarreta consequências indiretas em territórios afastados do local em que o dano foi praticado. 

Um bom exemplo de dúvida surgida a respeito do âmbito de abrangência da 

competência de determinado ente se verifica na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 

1.575/SP82 ajuizada pelo Governador do Estado de São Paulo contra a lei estadual paulista no 

6.263/88, que estabelecia medidas de política sanitária para o setor de energia nuclear no 

território do Estado. A discussão girou em torno da possibilidade de o Estado legislar sobre o 

"exercício irregular ou perigoso de atividades nucleares que possam vir a causar danos à 

sociedade", apesar de seu nítido caráter protetivo "da comunidade, tanto no que concerne à 

população como no que tange ao meio ambiente". Não obstante a preocupação do legislador 

estadual, não se pode afastar as normas insculpidas tanto no inciso XXVI do art. 22 que 

determina expressamente que "compete privativamente à União legislar sobre atividades 

nucleares de qualquer natureza", como no inciso XXIII do art. 21, que identicamente dispõe 

que "compete à União explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza", 

ambos da CRFB/8883 

O Ministro Marco Aurélio considerou, em suas ponderações, que o preceito contido 

na lei estadual não dizia respeito à "disciplina em si da pesquisa ou da atividade no campo 

nuclear", mas "sobre a saúde, a preservação do meio ambiente, a segurança da população". 

Seus argumentos foram acompanhados pelo Ministro Ayres Brito. 

80 SANTOS, Ronaldo Alencar dos; DANTAS, Riev Correia. Op.cit. 
81 Segundo João Akira Omoto, procurador da República em Londrina (PR) e coordenador do grupo de trabalho 

Licenciamento de Grandes Empreendimentos da 4' Câmara, impactos diretos (ou de primeira ordem), são 
aqueles detenuinados diretamente pelas atividades impactantes em todas as fases do empreendimento e 
impactos indiretos (de segunda ou terceira ordem) são aqueles decorrentes dos impactos diretos (e também 
dos de segunda ordem) ou os que são resultado da interação de um ou mais impactos através dos processos 
de cumulatividade e sinergia. Entrevista concedida à GT Águas - A Revista das Águas. Disponível em 
h11p: //revistadasaguas. pgr.mpf gov .br/edicoes-da-revista/edicao-11/materias/as-bidreletricas-e-os-passivos
ambientais. Acesso em 23 out. 2011. 

82 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ação Direta de Inconstitucionalidade n" 1.575/SP. Relator 
Ministro Joaquim Barbosa. Julgamento em 07/04/2010. Partes: Governador do Estado de São Paulo e 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Brasília. Dispouivel em 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&dociD=612211. Acesso em 29 jul. 2011. 

83 BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Constituição (1988). Dispouivel em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em 15 ago. 2011. 
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Porém, a tese que prevaleceu foi a do relator, acompanhada pelas esclarecedoras 

palavras do Ministro Cezar Peluso: 

... os termos amplos da lei estadual permitem que, a título de assegurar a saúde, o bem
estar, a segurança e a preserv'ação do meio ambiente, o Estado interfim em todas essas 
atividades que são de iniciativa exclusiva da União. Noutras palavras, podem 
estabelecer restrições ao exercício dessas atividades por mera interpretação contrária à 
da União, sob pretexto de que pode comprometer a saúde etc., o que pode criar área de 
conflitos extremamente graves. 

Vislumbra-se, claramente, na hipótese a interpenetração das matérias de competência 

da União com matérias de competência dos Estados-Membros. 

Não há rigidez na determinação dos limites a serem observados na repartição de 

competência, que dependerá, em grande parte, do grau de ( des )centralização adotado pelo 

Estado. Os Estados Unidos, por exemplo, adotaram uma ampla descentralização e 

concederam aos Estados federados maior competência, enquanto o modelo adotado no Brasil 

ampliou o âmbito de competência da União e restringiu, por conseguinte, a atuação dos 

Estados; no caso brasileiro, a compressão da distribuição de competência no âmbito dos 

Estados-Membros ainda é agravada pela participação dos Municípios84 Paulo Gustavo Gonet 

Branco85 chega a afirmar que a forma como a competência é distribuída determinará o tipo de 

federalismo que vigora em determinado Estado. Falar-se-á em federalismo centralizador ou 

centrípeto quando os poderes estiverem concentrados no ente central; em federalismo 

descentralizador ou centrifugo, se a concentração se der nos Estados-Membros; e, finalmente, 

em federalismo de equilíbrio, quando houver distribuição equitativa de competências entre os 

entes da Federação. 

Também optou o legislador constituinte em partilhar a competência de forma a levar 

em consideração tratar-se de competência material (não legislativa) ou de competência 

legislativa, tal qual adotado na Alemanha86 Tais especificidades serão objeto de estudo 

aprofundado mais adiante. 

LS Competência Legislativa e Competência Material 

84 SILVA, op.cit., p. 475. 
85 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Op.cit., p. 849. 
86 FIORILLO, op.cit., p. 129. 
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Inicialmente, imperioso mencwnar que a CRFB/88, no caput do att. 225, 

expressamente apresenta um princípio normativo garantidor quando dispõe que "[t]odos têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 

à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê

lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações"87 Sirvinskas afirma que na seara 

ambiental, "compete ao Poder Público a responsabilidade de dar efetividade ao princípio 

matriz" 88 inserido no dispositivo mencionado. A garantia concedida a todos de usufiuir de um 

'meio ambiente ecologicamente equilibrado' importa na divisão de responsabilidade, tanto de 

sua preservação quanto de sua defesa e, consequentemente, "deve ser também compartilhada 

com a comunidade"89 e entre todos os entes federativos90 

No estudo das competências, um primeiro grande grupo classificatório mencionado 

pelos autores as divide em competência legislativa e material. Com o objetivo de garantir a 

efetividade da preservação do meio ambiente em seu nível máximo, foi concedida a 

distribuição da competência legislativa por todos os entes federativos91 A função legislativa 

"consiste na edição de regras gerais, abstratas, impessoais e inovadoras da ordem jurídica, 

denominadas leis"92 Por corolário, a competência legislativa diz respeito ao ente responsável 

por regulamentar, mediante lei, a matéria de sua competência normativa. A competência 

material, administrativa ou de implementação93
, por sua vez, dará efetividade às normas 

editadas, executando-as cada ente federativo no âmbito de seu respectivo interesse e "consiste 

no direito/dever do ente federado, na prestação de serviços públicos e atividades à 

coletividade"94 Paulo de Bessa Antunes leciona que no modelo constitucional adotado pelo 

Brasil, para cada competência legislativa "con·esponderá uma competência administrativa 

específíca"95
, visto que "pelo princípio da legalidade, a esfera do Poder que recebe 

87 BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Constituição (1988). Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em 15 ago. 2011. 

88 SIRVINSKAS, op.cit., p. 115. 
89 Idem. 
90 Ibidem, p. 120. 
91 FIORILLO, op.cit., p. 131. 
92 SILVA, op.cit., p. 108. 
93 Antonio Hennan V. BENJAMIN, in Introdução ao Direito Ambiental Brasileiro utiliza esta última 

e>.1'ressão para caracterizar a competência material. Afi11113 o Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
que este tipo de competência se encontra no "território do poder de polícia". Direito ambiental: fundamentos 
do direito ambiental. Doutrinas Essenciais. Organizadores: Édis Milaré e Paulo Affonso Leme Machado. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, V oi. I, 2011, p. 52/53. 

94 GUERRA, Sidney; GUERRA, Sérgio. op.cit., p. 164, 
95 ANTIJNES, Paulo de Bessa. Federalismo e Competências Ambientais no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2007, p. 103. 
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determinado encargo administrativo deve primeiro legislar sobre essa matéria para legitimar a 

sua ação nessa área"96 

Majoritariamente, a competência legislativa foi dividida em privativa, exclusiva, 

concorrente e suplementar e a competência material foi subdividida em exclusiva e comum. 

Verifica-se, ainda, que parte dos autores faz distinção entre a competência privativa e 

a competência exclusiva, informando que a primeira pode ser objeto de delegação, enquanto a 

segunda não a permite. Importante trazer à baila, porém, neste momento, a divergência e a 

incongruência constatadas em relação à subdivisão da competência legislativa mencionada 

por alguns doutrinadores. 

De acordo com a doutrina tem-se, na CRFB/8897
, a competência material exclusiva 

prevista no art. 21; a competência material comum, no art. 23; no art. 22, a competência 

legislativa privativa; no art. 24, a competência concorrente e, finalmente, nos parágrafos do 

art. 24, a previsão da competência suplementar (complementar e supletiva). Apesar de alguns 

doutrinadores mencionarem a existência da competência legislativa exclusiva da União, não 

há, na CRFB/88, dispositivo que assim possa ser classificado levando em consideração a 

distinção feita anteriormente. 

Paulo Gustavo Gonet Branco, ao lecionar a respeito da distinção entre a competência 

privativa e a competência exclusiva, informa que "ambos os termos expressam a mesma ideia, 

podendo ser usados indistintamente"98 Luís Paulo Sirvinskas99
, por exemplo, adota os termos 

com significados idênticos, e ora menciona a privatividade, ora se refere à exclusividade das 

competências ambientais. 

1.5.1 Competência Material Exclusiva 

A competência material exclusiva tem seu rol elencado nos arts. 21 - em relação à 

União - e 30 - em relação aos Municípios -, da CRFB/88 e diz respeito às matérias que, 

após o exercício da competência legislativa, se referem ao "poder de execução (executiva ou 

96 Toshio Mukai, in As ComJJetências dos Entes Federados na Constituição de 1988, em especial, em 
matéria ambiental. Boletim de Direito Administrativo, de?!l991, p. 713, citado por GRECO, Leonardo, in 
Competências Constitucionais em Matéria Ambiental, Revista dos Tribunais, Vol. 687, Jan/1993, 
DTR\1993\85. 

97 BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Constituição (1988). Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em 15 ago. 2011. 

98 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Má1tires e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. op.cit., p. 873. 
Afinna o autor que segue posicionamento mencionado por "Fernanda Dias Menezes de Almeida, que cita e 
segue Manoel Gonçalves Ferreira Filho, José Cretella Júnior e Celso Bastos". 

99 SIRVINSKAS, op.cit., p. 115 a 117. 
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administrativa)" 100 Também é deferida aos Estados-Membros "competência exclusiva para 

agir sobre tudo o que não for de competência exclusiva da União ou dos Municípios" 101 

(previsão do art 25, § 1 o da CRFB/88). 

Compete à União, portanto, especificamente na matéria de interesse deste estudo, 

planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as 

secas e as inundações (inciso XVIH), instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos 

hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso (inciso XIX), instituir diretrizes 

para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos 

(inciso XX), explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer 

monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a 

industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados (inciso XXIII), e, 

finalmente, estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem, 

em forma associativa (inciso XXV). 

1.5.2 Competência Legislativa Privativa 

No que diz respeito à competência privativa, Sidney e Sérgio Guerra lecionam que "é 

aquela atribuída a um ente federado com a exclusão dos demais" 102
, mas que permite 

delegação e suplementação pelos outros entes, desde que cumpridos os requisitos formal e 

material previstos no parágrafo único do art. 22 da CRFB/88 103 Verifica-se o primeiro 

requisito na exigência de lei complementar autorizativa da União para que os Estados 

legislem e o segundo na determinação de que somente questões específicas das matérias 

elencadas no dispositivo poderão ser objeto de delegação. Significa dizer que a União poderá 

editar lei complementar autorizando os Estados a legislar a respeito de algum aspecto 

particularizado de uma atividade nuclear (inciso XXVI), por exemplo, desde que não haja 

conflito nas legislações federal e estadual e/ou invasão da competência da União pelos 

Estados, mas tal autorização não poderá dizer respeito à atividade nuclear como um todo104 

100 Idem, p. 116. 
101 Ibidem, p. 118. 
102 GUERRA, Sidney; GUERRA, Sérgio. op.cit., p. 168. 
103 MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. 7' ed. São 

Paulo: Atlas, 2007, p. 658. 
104 Ver, anterionnente, a discussão posta na ADI 1.575/SP julgada pelo Tribunal Pleno do STF em 07 abr. 2010 

que discute, exatamente, a questão. 
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Celso Ribeiro Bastos105 argumenta que não se pode imaginar que esse dispositivo 

concederá "competência supletiva sobre esses assuntos" aos Estados-Membros, até mesmo 

pela inibição de tal iniciativa em função da exigência de um quorum de aprovação de maioria 

absoluta para as leis complementares. Os comentários do autor a respeito do dispositivo 

demonstram sua descrença da efetividade de tal dispositivo: 

É facilmente perceptível e antecipável que essa legislação complementar não 
ocorrerá. A União será sempre mais tentada a de uma vez legislar sobre esses pontos do 
que a cuidar de uma dificil lei complementar que especificará os pontos que depois 
serão versados pelos Estados. 

É, portanto, uma concessão hipócrita, falsa, tentar manter a aparência de lUiill 
, . d I - . . 1o6 competenc1a esta ua que nao mms existe. 

Impende frisar, porém, "que a delegação não se eqwpara à abdicação de 

competência", logo, não é vedada à União a retomada de sua competência plena, editando lei 

sobre o mesmo assunto que, anteriormente, havia sido objeto de delegaçãoí07 Não vige, 

ainda, no ordenamento jurídico brasileiro, lei complementar alguma que autorize os Estados a 

legislar especificamente sobre matérias constantes do mencionado dispositivo constitucional. 

Verifica-se as matérias da competência legislativa privativa da União pelo rol 

elencado no art. 22, caput e seu parágrafo único da CRFB/88, em que o legislador constituinte 

fez a previsão das matérias "definindo preceitos declaratórios e autorizativos da competência 

geral na legislação federal e demonstrando supremacia em relação aos demais entes 

federativos, em virtude da relevância das disposições"108 Particularmente no que diz respeito 

à competência ambiental, constata-se que compete à União legislar sobre águas e energia 

(inciso IV), trânsito e transportes (inciso XI), jazidas, minas e outros recursos minerais (inciso 

XII) e, também, sobre populações indígenas (inciso XIV)109 e atividades nucleares de 

qualquer natureza (inciso XXVIi 10 

O inciso I do art. 30 prevê a competência legislativa privativa dos Municípios. A 

estes compete, portanto, a edição de leis que regulamentem assuntos de interesse local (então, 

também parece pertinente que legislem sobre questões ambientais locais, restando perguntar 

se existem questões ambientais circunscritas a determinado local municipalizado ). Aos 

105 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. 22' ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 305. 
106 BASTOS, op.cit, p. 306. 
107 MENDES, Gihnar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. op.cit., p. 869. 
108 MORAES, Alexandre de. op.cit, p. 643. 
109 GUERRA, Sidney; GUERRA, Sérgio. op.cit., p. 178. 
110 Idem, p. 64. 
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Estados, residualmente, cabe tudo aquilo que não estiver incluído na competência dos demais 

entes. 

1.5.3 Competência Material Comum 

Em relação à competência comum, pode-se afirmar ser "puramente 

administrativa" 111 e dispor sobre as "matérias nas quais existe coincidência entre os interesses 

geral, regional e local", ou seja, respeitados os interesses envolvidos e adotando-se o princípio 

da predominância do interesse, todos os entes federativos possuem competência em relação às 

matérias elencadas no art. 23 da CRFB/88112 Trata-se de inovação introduzida pela CRFB/88 

com o objetivo de "dar efetividade ao federalismo cooperativo"113 114 

Vislumbra-se neste dispositivo, matéria diretamente ligada ao direito que aqui se 

discute, ou seja, a imperiosidade da atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios no sentido de proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de 

suas formas (inciso VI). Porém, outros temas relacionados à proteção ambiental também 

estão, mesmo que indiretamente, dispostos como competência comum dos entes federados. 

Pode-se mencionar o dever de zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições 

democráticas e de conservar do patrimônio público (inciso I); de proteger os documentos, as 

obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens 

naturais notáveis e os sítios arqueológicos (inciso UI); de impedir a evasão, a destruição e a 

descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural 

(inciso IV); preservar as florestas, a fauna e a flora (inciso VII); promover programas de 

construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico 

111 Idem, p. 165. 
112 MORAES, A1eXlmdre de. op.cit., p. 661. 
113 GUERRA, Sidney; GUERRA, Sérgio. op.cil., p. 166. 
114 O federalismo cooperativo faz contraposição classificatória, levando-se em consideração a separação de 

competências, com o federalismo dual. Enquanto neste o sistema de repartição de competência é rígido, não 
havendo interpenetração de atribuições dos entes federados, no federalismo de cooperação surge a atuação 
comum e a concorrente, ou seja, os entes federativos atuam em conjunto. GRECO, Leonardo, in 
Competências Constitucionais em Matéria Ambiental, Revista dos Tribunais, Vol. 687, Jan/1993, 
DTR\1993\85, p. 23, citando Toshio MukaL informa que "No federalismo de integração ou de cooperação a 
distribuição de competências entre a União e os Estados não é mais um instrumento de disputas entre o 
autoritarismo centralizador e as autonomias locais, mas um compromisso de solidariedade e de União de 
esforços para realizar do modo mais adequado possível o bem-estar da coletividade". Complementa seu 
esclarecimento a respeito do tema mencionando que "Nessa união de esforços, sem prejuízo da competência 
residual dos Estados-membros, o direito federal tem proeminência, pois ele não só dita, em respeito ao 
princípio da legalidade, as regras de convivência entre o Poder Público e os cidadãos nas matérias de 
competência privativa da União, mas disciplina as relações entre a União, os Estados-membros, o Distrito 
Federal e os Municípios, nas matérias de competência commn, em que a coordenação entre as atividades das 
diversas pessoas jurídicas de Direito Público lntemo é essencial para a consecução do Bem Comum". 



39 

(inciso IX); e, finalmente, registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de 

pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios (inciso XI). 

No parágrafo único do mencionado dispositivo constitucional encontra-se a 

exigência de lei complementar para a disciplina da cooperação entre os entes federados, com 

o objetivo de "evitar choques e dispersão de recursos e esforços, coordenando-se as ações das 

pessoas políticas, com vistas à obtenção de resultados mais satisfatórios" 115 Porém, até 

dezembro de 2011, a omissão legislativa em regulamentar o mandamento constitucional e que 

visa cumprir o objetivo pretendido pelo legislador constituinte acarretou variados conflitos e 

discussões doutrinárias. 

Celso Ribeiro Bastos116 argumenta que a norma prevista no parágrafo único do art. 

23 da CRFB/88 além de quebrar "a rigidez das competências constitucionais" permite á União 

"inequivocamente imiscuir-se em questões da alçada dos outros entes políticos". Mas sua 

visão a respeito do dispositivo não é otimista. Segundo o autor, os Estados-Membros deverão 

obedecer à legislação federal, que "sob a generosa perspectiva de estabelecer uma 

cooperação, na verdade fixará normas de maneira impositiva para todas as unidades da 

Federação" 117 

Sérgio Guerra118
, comentando a necessidade de edição da Lei Complementar exigida 

pelo dispositivo constitucional em questão, alertava que 

Enquanto não elaborada a Lei Complementar mencionada, a responsabilidade pela 
proteção do meio ambiente é comum e solidária, podendo ser exigida de qualquer das 
figuras de direito público interno mencionadas. Assim, mn dano ambiental ocorrido por 
omissão da administração pode ser cobrado de qualquer runa delas, pois a obrigação, até 
a edição da Lei Complementar, é solidária. O que não pode ser aceito é que a omissão 
legislativa leve à não consolidação da obrigação. 

Leonardo Greco, por sua vez, em relação à controvérsia existente, lecionava, 

igualmente, quanto à necessidade de Lei Complementar, nos seguintes termos: 

... o parágrafo úrúco do art. 23 da CF (LGL\1988\3) exige lei complementar para regular 
a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nessas 
matérias. Entendo, pois, que a partir da CF/88 (LGL\1988\3), será inconstitucional 
qualquer lei federal ordinária que re1,>ule tal cooperação. As leis federais ordinárias, 
anteriores à CF/88 (LGL\1988\3), que definiam tal cooperação, no exercício da 

115 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. op.cit., p. 870. 
"

6 BASTOS, op.cit., p. 305. 
"

7 BASTOS, op.cit., p. 307. 
"' GUERRA, Sérgio. A Com1letência dos Entes Federados em Matéria Ambiental. Revista de Direito 

Ambiental. Vol. 6, Abr/1997. DTR\1997\164, p. 120. O autor f1mdamenta seu posicionamento confonue 
artigo do Procurador Luiz David Araíyo, publicado na Revista do Advogado, AASP, n. 37, 09/92, p. 66. 
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competência que a Constituição da época conferia à União de legislar sobre a execução 
da Constituição, estão agora elevadas à hierarquia de lei complementar, somente 
podendo ser alteradas por lei complementar, por força do mencionado parágrafo do art. 
23. 119 

Da mesma forma, mais preocupado com a efetivação do disposto na CRFB/88 do 

que com uma discussão doutrinária, um estudo que analisou o licenciamento ambiental de 

usinas eólicas em áreas de preservação permanente, em uma de suas conclusões, constatou a 

necessidade desta regulamentaçã.o por Lei Complementar de forma mais ampla, mais 

completa, por antever as dificuldades de sua implementação. Assim, em discurso afirmativo, 

depreende-se para fimdamentação do presente trabalho trazer em excerto a mencionada 

conclusão: 

Necessidade de regulamentação do art. 23 da Constituição Federal, por intennédio de 
lei complementar, cujo texto seja claro e objetivo, capaz de harmonizar os critérios 
utilhados na definição das competências administrativas dos entes federados (critério 
da dmninü!Hrh_de do bem, tipologia dos empreendimentos, localização da atividade ou 
empreendimento, abrangência do impacto direto e interesse nacional), para o 
licenciamento, fiscalização e autuação dos empreendimentos de geração eólica120 

Para sanar as críticas e dar efetividade ao comando constitucional, foi editada em 08 

de dezembro de 2011 a Lei Complementar (LC) n°l4012
'- Tal dispositivo legal, de elevada 

importância e relevância para a temática estudada, será objeto de estudo mais adiante, quando 

será analisada a legislação ambiental brasileira. 

1. 5. 4 Competência Legislativa Concorrente 

Classificam-se como competência legislativa concorrente as matérias que deverão ser 

objeto de regulamentação de forma geral pela União (CRFB/88, art. 24, § I 0 ) e específica 

pelos Estados e pelo Distrito Federal. Aqui não há que se falar em delegação e suplementação, 

119 GRECO, op.cit., p. 23. 
120 AMARAL, Cristiano Abijao de; PEDREIRA, Adriana Coli; BLEIL, Júlia Rechia. Direito Ambiental no 

Brasil: Análise do Licenciamento Ambiental de Usinas Eólicas em Áreas de Preservação Permanente. 
Disponível em http://www.cerpch.unifei.edu.br/arquivoslartigos/pch-shp-49-pag25a32.pdf. Acesso em 23 
out. 2011. 

121 BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Lei Complementar 140 de 08/12/11. Fixa nomms, nos tennos 
dos incisos lll, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constitnição Federal, para a cooperação 
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios I13S ações administrativas decorrentes do 
exercício da competência comwn relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio 
ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da 
flora; e altera a Lei nº6.938, de 31 de agosto de 1981. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/CClVIL_ 03/LE!SILCP/Lcpl40.htm. Acesso em 09 dez. 2011. 
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e sim em "regras de divisão entre os entes políticos" 122 À União compete a edição de leis 

impondo normas gerais e aos Estados e ao Distrito Federal particularizar, no âmbito de seus 

territórios geográficos, as questões específicas123 com vista a efetivar a cooperação entre os 

entes estatais imaginada pelo legislador constituinte. Há aqui, na verdade, conforme afirma 

Paulo Gustavo Gonet Branco, "um condomínio legislativo" 124 

12' Paulo Affonso Leme Machado ' alerta que a "norma geral v1sa á aplicação da 

mesma regra em um determinado espaço territorial", o qual não necessita abranger o território 

brasileiro em sua inteireza, ou seja, a "norma geral pode abranger somente um ecossistema, 

uma bacia hidrográfica ou somente uma espécie vegetal ou animal". 

Entrementes, é necessária a observância estrita das regras previstas na CRFB/88, 

visto que não pode ocorrer de a legislação editada por um dos entes federativos invadir a 

competência do outro, ou seja, à União não é permitida a edição de normas específicas e, 

tampouco aos Estados-Membros e ao Distrito Federal a edição de normas gerais em caso de 

existência de normas da União regulando a mesma matéria. Porém, na ausência de normas 

gerais editadas pela União, surge para os Estados-Membros a competência plena para legislar 

sobre a matéria 126 

Apesar de não haver previsão expressa permitindo aos Municípios legislar sobre as 

matérias constantes do rol do art. 24 da CRFB/88, nada obsta que isso ocorra se estiverem 

presentes as hipóteses permissivas. Tal interpretação se deve em função da norma prevista no 

art. 30 da Constituição da República, que admite a estes entes reconbecidamente autônomos 

no âmbito federativo brasileiro "legislar sobre assuntos de interesse local" e "suplementar a 

legislação federal e a estadual no que couber" (incisos I e II do mencionado artigo). Impende 

observar, no entanto, da leitura sistêmica de todos os dispositivos, que os Municípios não 

podem desrespeitar as legislações federal e estadual porventura existentes, mesmo que se trate 

de assuntos de interesse local 127 Porém, aos Municípios não é concedida a mesma 

prerrogativa dada aos Estados e ao Distrito Federal em caso de omissão legislativa federal, ou 

seja, em caso de não existir norma geral a respeito de determinada matéria não surge para os 

Municípios a possibilidade de exercício da competência plena 128 

122 GUERRA, Sidney; GUERRA, Sérgio. op.cit., p. 169. 
123 MORAES, op.cit., p. 665. 
124 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. op.cit., p. 870. 
125 MACHADO, op.cit., p. 122. 
126 SIRVINSKAS, op.cit., p. 120. 
127 Idem, p. 123. 
128 Idem, p. 124. 
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Especificamente em relação à competência ambiental, os entes federativos, em 

observância à norma prevista no ati. 24 da CRFB/88, devem legislar concorrentemente sobre 

florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, 

proteção do meio ambiente e controle da poluição (inciso VI); sobre a proteção ao patrimônio 

histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico (inciso VII); e, ainda, sobre a 

responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor 

artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (inciso VUI)129 

1.5.5 Competência Legislativa Suplementar 

O estudo completo do art. 24 da CRFB/88 permite que se vislumbre a chamada 

competência suplementar, que, doutrinariamente é dividida em complementar e supletiva. 

A competência complementar, que encontra-se prevista no § 2° do art. 24 da 

CRFB/88, surgirá a partir da edição de norma federal de âmbito geral a ser particularizada 

pelos Estados-Membros e pelo Distrito Federal. A competência supletiva, por sua vez, 

prevista nos §§ 3° e 4° do mesmo dispositivo constitucional, decorre da inércia da União na 

edição da lei federal, o que acarreta, como já afirmado, a competência plena temporária de 

Estados e do Distrito Federal para editar normas tanto em âmbito geral quanto específico130 

Sidney e Sérgio Guerra esclarecem que esta competência "enquadra as atribuições 

originalmente de outro ente federado, mas, diante da sua omissão ou atuação sem obedecer à 

I . ' h"d ,}31 et, e preenc 1 a por outro . 

A legislação concorrente permite a classificação da competência em cumulativa e 

não-cumulativa. Assim, será considerada cumulativa "sempre que inexistirem limites prévios 

para o exercício da competência" 132 por palie de quaisquer dos entes federativos e não

cumulativa quando não houver permissão aos entes estatais para "legislar plenamente, 

devendo respeitar a competência vertical dos entes de hierarquia superior" 133 

Alexandre de Moraes informa que, em relação à competência suplementar, a 

CRFB/88 optou pela competência concorrente não cumulativa ou vertical, desde que "dentro 

de um mesmo campo material (concorrência material de competência), reserva-se um nível 

129 GUERRA, Sidney; GUERRA, Sérgio. op.cit., p. 64. 
130 MORAES, op.cit., p. 672. 
131 GUERRA, Sidncy; GUERRA, Sérgio. op.cit., p. 170. 
132 MORAES, op.cit., p. 672. 
133 SIRVINSKAS, op.cit., p. 120. 
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superior ao ente federativo União, que fixa os princípios e as normas gerais, deixando-se ao 

Estado-membro a complementação"134 

1.6 Competência Jurisdicional ambiental 

De nada valeria toda a discussão travada em relação ao tema da competência 

ambiental se não houvesse meios e instrumentos capazes de efetivar os direitos e garantias 

previstos na Constituição e no ordenamento infraconstitucional e, em caso de violações e 

conflitos, alcançar a solução indicada na busca pela paz social. 

Luis Roberto Barroso135 esclarece que o "Poder Judiciário é o guardião supremo da 

efetividade das normas constitucionais. Todos os direitos assegurados constitucionalmente 

são suscetíveis de tutela jurisdicional"- Sarlet e Fensterseifer136
, por sua vez, consideram que a 

natureza de "direito-dever" concedido pela CRFB/88 ao direito fundamental a um meio 

ambiente equilibrado deslocou "o Estado da condição de único guardião da Natureza, 

inserindo os atores privados ('toda coletividade') no quadro permanente de defensores do 

ambiente" e, assim agindo, tomou "imprescindível a possibilidade de levar as lesões ao 

patrimônio ambiental ao Poder Judiciário". 

Não cumpriria o objetivo proposto para o presente estudo adentrar no âmbito dos 

instrumentos processuais existentes no ordenamento jurídico brasileiro com vistas à proteção 

do meio ambiente qualificado, tais como a ação direta de inconstitucionalidade, a ação civil 

pública (ACP), o mandado de segurança coletivo, e outros. No que se refere ao assunto 

discutido neste item o objeto pretendido é diverso: trata-se de investigar por quais órgãos 

jurisdicionais tais instrumentos devem ser analisados para que se cumpra o mandamento 

constitucional protetivo do meio ambiente e a consequente efetividade das normas que 

dispõem a respeito. 

Tem-se, por corolário, após tais considerações, que para a solução dos conflitos 

ambientais, o Poder Judiciário que, como visto, é o órgão responsável por prestar a jurisdição, 

estará no topo das investigações da busca da realidade fática das normas aqui abordadas. Esta 

134 MORAES, op.cit, p. 672. 
135 BARROSO, Luis Roberto. A p.-oteção do meio ambiente na Constituição Brasileira. Direito ambiental: 

fundamentos do direito ambiental. Doutrinas Essenciais. Organizadores: Édis Milaré e Paulo Affonso Leme 
Machado. São Paulo: Revista dos Tribunais, V oi. I, 2011, p. 1036. 

136 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. O papel do Poder Judiciário brasileiro na tutela e 
efetivação dos direitos e deveres socioambientais. Doutrinas Essenciais - Direito Ambiental. Revista dos 
Tribunais. Organi7.adores: Édis Milaré e Paulo Affouso Leme Machado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
V oi. I, 2011, p. 1222. 
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posição de suposta superioridade é, na verdade, apenas aparente, visto tratar-se de reflexo do 

princípio da separação dos poderes, que "representa uma garantia destinada a assegurar a 

proteção dos direitos fundamentais contra o arbítrio do Estado"137 O ideal que se procura 

alcançar é a atuação conjunta tanto dos "poderes estatais" quanto da sociedade, ou seja, um 

diálogo institucional, para que o objetivo protetivo do meio ambiente se torne uma realidade e 

não permaneça, como durante muito tempo o foi, mera utopia. 

Circunstância não prevista pelo legislador constitucional e, por conseguinte, matéria 

de intensa controvérsia138
, diz respeito á competência do órgão jurisdicional responsável por 

analisar os conflitos surgidos no cumprimento do dever de proteção do meio ambiente. 

Segundo Sergio Fernando Moro, agiu acertadamente o agente do poder constituinte, visto que 

não é "papel de uma Constituição Federal definir minuciosamente a divisão de competências 

entre os órgãos judiciais" 139 

A situação se torna mais complexa em função da necessidade de rápida resposta do 

Judiciário na seara ambiental pelas possíveis consequências de danos irreversíveis. 

Infelizmente, não é a realidade que impera no Judiciário brasileiro. Moro, em relação ao tema, 

afirma que: 

Não raramente as energias dos órgãos judiciários são esgotadas nas questões relativas ú 
competência, eventuahnente com prejuízo ao direito material perseguido no processo, o 
que, quando a ação tem por objeto a tutela do meio ambiente, assume ares de acentuada 
gravidade. 140 

Isso pode ser constatado pelo grande número de conflitos de competência verificado 

nos diversos Tribunais estaduais. 

1.6.1 Conflito de Jurisdição: Competência da Justiça Federal e da Justiça Estadual 

Leonardo Greco141 critica a menção à expressão competência jurisdicional em 

matéria ambiental. Segundo o autor, dificilmente se identificariam regras constitucionais nesta 

área. Contrapõe esta visão com a afirmação de "que ao atribuir à Justiça Federal a 

131 Idem, p. 1244. 
138 Os diversos posicionamentos dos Tribunais a respeito do tema serão demonstrados, mais adiante, por meio da 

análise de alguns julgamentos em que se discutiu o assunto. 
139 MORO, Sergio Fernando. Competência da Justiça Federal em Direito Ambiental. Direito ambiental: 

fundamentos do direito ambiental. Doutrinas Essenciais. Organizadores: Édis Milaré e Panlo Affonso Leme 
Machado. São Paulo: Revista dos Tribunais, Vol. l, 2011, p. 1328. 

140 Idem, p. 1327/1328. 
141 GRECO, Leonardo. Competências Constitucionais em Matéria Ambiental. Revista dos Tribunais, Vol. 

687, Jan/1993, DTR\1993\85, p. 23. 
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competência para julgar crimes praticados em detrimento de bens da União (art. 109-IV) a 

Constituição indiretamente submete à jurisdição federal bens de valor ambiental". Esclarece, 

porém, que a competência prevista no mencionado dispositivo constitucional é ratione 

personae e não ratione materiae, ou seja, a competência é determinada levando-se em 

consideração a presença da União e não em função dos bens possuírem natureza ambiental. 

Protege-se o ente federativo e seu patrimônio em detrimento da proteção do bem ambiental. 

A questão, no entanto, não é tão simples como possa parecer em uma análise 

perfunctória. A jurisprudência não é unânime, ora decidindo em um sentido ora em outro, 

quando a questão da competência jurisdicional ambiental é analisada. Há entendimento no 

sentido de ser necessária a presença de um interesse jurídico; de ser possível a presença de 

mero interesse econômico; de ser necessária uma interpretação restritiva da expressão 142 

No âmbito cível, para que o conflito seja submetido à Justiça Federal, 

tradicionalmente entende-se que é necessária a presença de um legítimo interesse jurídico143 

Não há, no entanto, muita precisão no sentido da expressão. Essa indefinição acarreta 

constantes questionamentos ao Poder Judiciário no sentido de se determinar se há ou não 

interesse jurídico na problemática que se discute, ensejadora da atração da causa pela Justiça 

Federal. 

A interpretação mais restrita da expressão é defendida no âmbito criminal em que, 

como regra geral, é exigida no processo a presença da União ou de suas entidades autárquicas 

ou empresas públicas como sujeitos passivos do crime ambiental praticado. Ainda aqui a 

questão não é isenta de dúvidas, visto que não é esclarecedora a disposição constitucional a 

respeito do tema. O inciso IV do art. I 09 da CRFB/88, em sua literalidade, prevê: 

Art. 109. Aos juízes fedenris compete processar e julgar: 

IV - os crimes políticos c as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços 
ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas 
as contmvenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitome 44 

142 MORO, op.cit., p. 1328/1331. 
143 Por todos: RE 596836 AgR I ES • ESPÍRITO SANTO; AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO; 

Relator( a): Min. CÁRMEN LÚCIA; Julgamento: 10/05/2011; Órgão Julgador: Primeira Tunna; EMENTA: 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA 
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVJMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou 
que a circunstância de figurar o Ministério Público Federal como parte na lide não é suficiente para 
determinar a competência da Justiça Federal para o julgamento da lide. 2. Compete à Justiça comum 
processar e julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista, exceto se houver interesse 
jurídico da União no jéito. Disponível no endereço 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?sl=%22interesse+jur"/oEDdico%22+e+% 
22justi%E7a+federal%22&base=baseAcordaos. Acesso em 10 jan. 2012. 

144 BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Constituição (1988). Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Consliluicao.htm. Acesso em 15 ago. 2011. 
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Ou seja, verifica-se que há a necessidade de que a União se apresente como sujeito 

passivo do crime ambiental para que este tenha o condão de ser analisado levando-se em 

consideração o dispositivo constitucional mencionado. A problemática envolvida nesta 

interpretação restritiva gira em torno do fato de o sujeito passivo de qualquer crime ambiental 

ser a sociedade e, portanto, a adoção desta posição deveria levar ao afastamento da Justiça 

Federal na análise dos crimes praticados em desfavor do meio ambiente. 

Por outro lado, o entendimento que admite a presença de mero interesse econômico é 

justificado com base na Lei 9.469/97 que, no parágrafo único do art. 5°, dispôe que 

As pessoas jurídicas de direito público poderão, nas causas cuja decisão possa ter 
reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica, intervir, independentemente da 
demonstração de interesse jurídico, p-dra esclarecer questões de fato e de direito, 
podendo juntar documentos e memoriais reputados úteis ao exame da matéria e, se for o 
caso, recorrer, hipótese em que, para fins de deslocamento de competência, serão 
consideradas partes. 145 

No dispositivo mencionado, o legislador ao menos foi claro ao excepcionar a respeito 

da necessidade de se constatar o interesse jurídico. Neste caso, impende a aplicação do 

brocardo latino in claris cessat interpretatio146 

A comprovação dos interesses - jurídico ou econômico - que haveriam de estar 

presentes para que houvesse atração da Justiça Federal para a análise do conflito não deve ser 

entendida como a possibilidade de a presença de qualquer interesse genérico justificar a 

alteração das regras de competência. O mesmo pensamento deve ser adotado em relação aos 

crimes ambientais e à necessária presença da União ou suas empresas públicas e autarquias no 

polo passivo da relação jurídica sob análise, desde que o bem ambiental pertence a toda a 

coletividade e não somente a um dos entes da Federação. O que não se pode permitir é a 

primazia de tais discussões em detrimento do objetivo maior que é a solução dos conflitos 

prejudiciais ao meio ambiente e, por reflexo, violadores do direito fundamental à vida dos 

seres humanos, presentes e futuros. 

Corroborando tais afirmativas, Moro afirma que "nos casos difíceis ou duvidosos, 

deve-se evitar que a definição de competência tome-se o fim último do processo, deixando de 

145 BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Lei 9.469 de 10/07/97. Regnlamenta o disposto no inciso VI do 
art. 4" da Lei Complementar n" 73, de 10 de fevereiro de 1993; dispõe sobre a intervenção da União nas 
causas em que fignrarem, como autores ou réus, entes da administração indireta; regula os pagamentos 
devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária; revoga a Lei n° 8.197, de 27 de junho de 
1991, e a Lei n" 9.081, de 19 de julho de 1995, e dá outras providências. Disponivel em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 03/Leis/L9469.htm. Acesso em 15 nov. 2011. 

146 Tradução livre: "Na clareza cessa a interpretação", ou seja, quando a lei for clara não há necessidade de ser 
interpretada. 
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lado a tutela do direito material envolvido" 147 Para tanto, se constata a premência de haver 

uma espécie de flexibilização em relação a tais normas. Não se quer defender com isso o 

abandono das regras de competência constitucionalmente previstas pelo legislador, e sim dar 

primazia à proteção do direito envolvido e não à discussão a respeito do Juízo efetivamente 

competente para o julgamento do conflito ambiental. 

Não se pode deixar de mencionar, em relação à chamada competência jurisdicional, 

o disposto no art. 2° da Lei 7.347/85 148 que disciplina a ação civil pública de responsabilidade 

por danos causados ao meio-ambiente, dentre outras providências. Será competente para 

propositura das ações previstas na mencionada norma legal o foro do local onde ocorrer o 

dano, cuja competência para processar e julgar a causa será funcional. Tal previsão, 

tampouco, soluciona a questão da determinação da competência, visto que o legislador se 

preocupou em prever que é competente o foro do local do dano, em caráter absoluto - desde 

que se trata de competência funcional -, mas não esclarece se se trata de competência federal 

ou estadual. 

No próximo capítulo serão apresentadas algumas decisões judiciais que corroboram 

o que aqui se afirma. 

1.6.2 Conflito de competência entre os entes da Federação 

Até a edição da LC 140/11 149
, havia uma sobreposição das funções nos âmbitos 

federal, estadual e municipal. A fiscalização e a aplicação de sanções eram realizadas nas três 

esferas de poder, o que por si só acarretava uma grave insegurança jurídica e uma série de 

conflitos. A partir da edição da lei, em evidente privilégio ao pacto federativo, União, 

Estados, Distríto Federal e Municípios, por expressa disposição dos artigos 7° ao 10, têm 

clarificada a competência prevista no art. 23 da CRFB/88, ou seja, a partir de então as ações 

administrativas de cada uma das pessoas jurídicas de direito público não deverão mais ser 

147 MORO, op.cit., p. 1336. 
148 BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Lei 7.347 de 24/07/85. Disciplina a ação civil pública de 

responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, 
estético, histórico, turístico c paisagístico (VETADO) e dá outras providências. Dispmúvel em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L 7347Compilada.htm. Acesso em 15 nov. 2011. 

149 BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Lei Complementar 140 de 08/12/11. Fixa normas, nos termos 
dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação 
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do 
exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturdis notáveis, à proteção do meio 
ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas fonnas e à preservação das florestas, da fauna e da 
flora; e altera a Lei nQ6.938, de 31 de agosto de 1981. Disponivel em 
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL _03/LEIS/LCP/Lcpl40.htm. Acesso em 09 dez. 2011. 
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objeto de divergência. Pelo menos é o que se espera. Sérgio Guerra, em recente artigo 

comentando as mudanças ocorridas, leciona que: 

Um dos dispositivos mais relevantes da LC 140/11, vollado ao devido processo legal, 
assegura que os empreendimentos e atividades serão licenciados, ambientalmente, por 
um único ente federativo. Essa definição já existia em norma expedida pelo Conama 
(Resolução n' 237, de 1997); contudo não era observada diante de flagrante 
inconstitucionalidade. 
Em havendo interesse dos demais entes federados, os mesmos só poderão se manifestar 
dirigindo-se ao órgão responsável pela licença, e essa manifestação não será vinculante. 
Ou seja, a LC 140 visa acabar com os múltiplos processos de licenciamento 
ambiental. 150 

Não se pode afirmar o mesmo em relação à competência judiciária, visto que, mais 

uma vez, houve omissão do legislador a respeito da questão. Boa opottunidade perdida para 

que as divergências existentes em relação à atuação do Poder Judiciário fossem, ao menos, 

amenizadas. 

Dissertando a respeito da interpretação restritiva em relação à competência da Justiça 

Federal em direito ambientallll, Sérgio Fernando Moro esclarece que a 

flexibilização da interpretação restritiva talvez leve à desejável convergenc1a da 
proteção administrativa federal ao meio ambiente com a proteção judicial federal dessa 
esfera. Não é desarrazoado defender-se que a atribnição legal a entidades 
administrativas federais de um papel proeminente on exclusivo na proteção de 
determinados bens ambientais caracteriza um interesse federal qualificado e apto à 
submissão da controvérsia à Justiça Federal no caso de sua judicialização.' 52 

Verifica-se, portanto, que, numa análise inicial e perfunctória, a previsão das ações 

administrativas de competência de cada um dos entes da Federação pela LC 140/11 não 

necessariamente acarretará o afastamento da problemática em relação à competência 

jurisdicional ambiental. Por outro lado, ainda é cedo para assegurar a eficácia da edição da 

normativa regulamentadora prevista no parágrafo único do art. 23 da CRFB/88, mesmo nas 

questões relativas à competência administrativa. 

150 GUERRA, Sérgio. Novo cenátio com a Lei Complementar 140. Artigo publicado no Jornal Valor 
Econômico em 20/01/2012. Disponível em: 
http://clippingmp.planejamento.gov.br/cadastros/noticias/2012/l/20/novo-cenario-com-a-lei-complementar-
140. Acesso em 15 fev. 2012. 

151 Trata-se de análise realizada antes da edição da LC 140/ll, mas que continua pertinente em relação ao tema 
que se discute no presente item. 

152 MORO, op.cit., p. 1334. 
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1. 7 Conclusão parcial 

No transcorrer da história da humanidade, a maneira encontrada pelos povos para 

solucionar de maneira mais justa os conflitos de interesses foi a instituição de um terceiro, 

mais forte e com o poder de decidir a respeito das divergências e fazer cumprir aquilo que 

havia sido decidido. Surge, assim, o Estado e suas três funções, cada uma delas exercida típica 

e atipicamente por cada um dos "Poderes". Destas, a que interessa ao presente estudo é a 

função típica exercida pelo Poder Judiciário, ou seja, a função jurisdicional. 

Prestar a jurisdição, portanto, é afastar a insegurança jurídica decorrente das 

controvérsias entre direitos garantidos à sociedade em que se vive. É, também, forma de 

proteção diante de interesses que se sobrepõem e se chocam, inclusive daquele que foi criado 

para garantir a paz social: o próprio Estado. É dar a cada um o que é seu, como disse Tomás 

de Aquino. 

Alcançar tal desiderato importa observar as regras impostas e aplicà-las 

ordenadamente, respeitando a hierarquia proposta. Inicia-se, então, pela Constituição, norma 

superior de previsão e garantia dos direitos. E dentre estes, aquele que garante a vida saudável 

para as presentes e futuras gerações: o meio ambiente equilibrado. Assegurar que este serà 

cumprido nã.o é tarefa simples e, muitas vezes, vai de encontro a outros interesses que 

pretendem se sobrepor à vontade social. Surge, dessa forma, o Judiciário como órgão 

destinado à composição dos conflitos. 

Como forma de garantir a efetividade das normas previstas na Carta Magna, o 

legislador originário imaginou um sistema de distribuição de competência em que cada ente 

da Federação se tornasse responsàvel tanto por legislar a respeito quanto por exercer o munus 

fixado. A repartição desta, no âmbito do ordenamento jurídico pàtrio, foi tarefa árdua, 

principalmente nas questões ambientais, pois o exercício de uma atividade causadora de 

impacto nesta seara pode acarretar danos em áreas longínquas da origem. 

Porém, mesmo diante de todas as regras de distribuição de competência existentes, 

não são pacíficos, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os critérios que devem nortear 

as questões que a ela dizem respeito (a competência em si), levando-se em consideração a 

concorrência de atribuições de poderes. Ressurge, novamente, a necessidade do exercício da 

função jurisdicional como forma de garantir o cumprimento das determinações 

constitucionais e legais. 

Também aqui as divergências se mostram intensas. A atuação do Judiciário tem 

evoluído na direção de um posicionamento efetivamente protetivo do meio ambiente, mas as 
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questões que se apresentam não são de solução simples e direta. Decidir com precisão se o 

interesse em conflito se localiza no âmbito de atuação da União, dos Estados ou dos 

Municípios e, em função disso, direcionar o julgamento para a Justiça Federal ou Estadual 

ainda acarreta insegurança jurídica ao jurisdicionado em decorrência de soluções muitas vezes 

colidentes. 

A busca de respostas mais coerentes com a efetividade das normas estipuladas de 

repartição de competências e proteção ao meio ambiente qualificado norteia as argumentações 

que serão apresentadas no próximo capítulo. 



Capítulo 2 

COMPETÊNCIA JURISDICIONAL AMBIENTAL - SEUS CONFLITOS E A 

NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO 

2.1. Os conflitos ambientais e a necessidade de sua pr·oteção 

51 

Pode-se afirmar que o bem jurídico a ser protegido no âmbito desse estudo engloba 

sua qualidade que, dessa forma, se transforma em patrimônio ambiental153 José Afonso da 

Silva alerta "que o objeto do direito de todos não é o meio ambiente em si, não é qualquer 

meio ambiente. O que é objeto do direito é o meio ambiente qualificado. O direito que todos 

temos é à qualidade satisfatória, ao equilíbrio ecológico do meio ambiente" 154 

Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer ampliam suas considerações a respeito 

dessa proteção e informam que a CRFB/88 

consagrou, em capítulo próprio, o direito ao ambiente ecologicamente equilibrado como 
direito (e dever!) fundamental da pessoa humaoa e estabeleceu um conjunto de 
princípios e regras em matéria de tutela ambiental, reconhecendo o caráter vital da 
qualidade ambiental para o desenvolvimento humano em níveis compatíveis com a sua 
dignidade, no sentido da garantia e promoção de um completo bem-estar existencia/. 155 

Tal garantia pode ser visualizada como reflexo do próprio direito à vida e de 

preservação da dignidade humana para as gerações atuais e para aquelas que estão por vir. 

Obviamente, se não houver preservação no presente, nada haverá a ser protegido no futuro. 

A tarefa não é simples, visto que interesses variados acabam por conflitar com a 

proteção do meio ambiente. E não é possível mencionar aqui somente interesses econômicos 

de grandes conglomerados: as agressões a ele partem das mais simples pessoas físicas até das 

mais ardorosas pessoas jurídicas exploradoras das riquezas naturais. Pescadores, agricultores, 

índios e pessoas comuns assim como grandes grupos econômicos fazem sua parte, tanto em 

relação à exploração quanto à preservação. 

Por outro lado, em caso de conflitos ambientais, não se pode afastar a compreensão 

de que o tratamento das questões deve ser realizado com fundamento em relações jurídicas 

diversas das tradicionalmente analisadas. Não se quer dizer com isso que as violações aos 

153 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 9' ed. São Paulo: Malheiros, 20 ll, p. 84. 
154 ldem, p. 85. 
155 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSE!FER Tiago. op. cit., p. 1220/1221. 
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interesses individuais, baseadas nas relações entre sujeitos, devem ser afastadas da apreciação 

do Poder Judiciário. Porém, essas "relações individuais fundadas no conflito de interesses e 

sobreposição de vontades" 156 não podem subsidiar decisões na seara protetiva aqui discutida, 

pois nesta "a relação pode ser nitidamente caracterizada como uma relação jurídica 
. ' . "j 57 comumtana . 

Para que a tutela do meio ambiente qualificado exigida pelo legislador seja efetivada, 

portanto, é necessária uma mudança de atitude na análise das relações envolvidas. Sem afastar 

a proteção dos direitos individuais tradicionalmente considerados, é premente a necessidade 

de avaliação das questões ambientais, levando em consideração uma ótica social difusa. 

Com o intuito de cumprir o mandamento constitucional, leis esparsas têm sido 

editadas. A legislação ambiental brasileira pode ser considerada das mais avançadas. Assim 

como, atualmente, a jurisprudência. Porém, isso é insuficiente para evitar os conflitos 

ambientais. O cumprimento da legislação é essencial para que se efetive a proteção do meio 

ambiente e somente chegar-se-á a tal desiderato partindo-se de uma política educacional não 

somente destinada à sociedade, mas, principalmente, ao Poder Público em geral 158 

A lentidão em se adotar, na prática, os dispositivos legais previstos acarreta a não 

efetividade desta legislação elogiada por todos. Carlos Minc159
, em debate sobre Direito 

Ambiental realizado na XI Conferência dos Advogados do Rio de Janeiro, dá uma ideia clara 

do que se afirma ao argumentar a respeito da proibição da utilização do chumbo na gasolina, 

que demorou oito anos para que fosse efetivada. 

Antonio Herman V. Benjamin, ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), alerta 

para a gravidade da situação relativa à proteção ambiental ao discorrer que: 

O Brasil, afirma-se, tem hoje um dos mais avançados sistemas de proteção 
jurídica do meio ambieute. Prioritário para o futuro (e para o presente) já não é, no 
essencial, legislar. Já o fizemos. O que se espera agora dos órgãos ambientais e dos 

156 CARVALHO, Deitou Winter. A proteção jurisdicional do meio ambiente: Uma relação jurídica 
comunitária. Doutrinas Essenciais - Direito Ambiental. Revista dos T1ibunais. Organizadores: Édis Milaré 
e Paulo Affonso Leme Machado. São Paulo: Revista dos Tribunais, V oi. IV, 2011, p. 325. 

157 CARVALHO, ibidem. 
158 Tal necessidade pode ser constatada pela simples verificação da realidade que impera em vários locais em que 

foram colocados coletores de !Lxo com diferentes cores, cada um destinado a um material distinto. O 
objetivu ;;;;:; ;~t:çr..tiva; a ~eletividâd2, uw~. IIU enta.ttv, v Fudeí Ptblicv uãv prornvve a cvleta se:etiva e, 
tampouco, o esclarecimento da população e das pessoas que manipulam o lixo. Ou seja, no momento em qne 
a dependência do serviço público surge, não há cumprimento efetivo das normas de proteção ambiental. 

159 Tribuna do Advogado, Novembro de 2011, dedicada à XI Conferência dos Advogados do Rio de Janeiro, p. 
5. 
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cidadãos, organizados ou não, é o cumprimento das exigências legais, que, com 
frequência, nada mais são do que letra morta160

. 

Ou seJa, não basta a atividade legislativa. As leis necessitam ser colocadas em 

prática, cumpridas tanto pela sociedade quanto pelo Poder Público. Constata-se, então, que a 

publicação de mais leis de proteção ambiental não trará solução para os problemas 

constatados. A atual crise de eficácia do regramento jurídico ambiental brasileiro, ou seja, sua 

validade fática parcial, exige a adoção de práticas jurídicas e construções científicas e 

processuais inovadoras. Com essas mudanças, objetiva-se alcançar "respostas às necessidades 

correlatas à maior eficácia jurídico-normativa" em matéria ambiental, "em face da relevância 

das questões que integram tal questão e a importância que vem recebendo da opinião pública 

d . . . ~ I" 161 e as mstltmçoes em gera . 

Essa constatação decorre da existência de uma evidente contraposição de interesses 

entre a proteção constitucionalmente exigida do meio ambiente e interesses econômicos, 

financeiros e pessoais. Essa divergência de vontades, somada à existência de diversos 

posicionamentos em relação à competência para seus julgamentos, acarretam uma 

insegurança jurídica inadmissível nos dias atuais. Resta, então, ao Poder Judiciário com o 

auxílio do Ministério Público e da sociedade em geral seu afastamento e a efetiva proteção 

ambientaL 

2.2. Marco Regula tório 

2.2.1 Constituição.da República Federativa do Brasil 

No capítulo anterior posicionou-se na Constituição da República a base das questões 

ambientais. Impende, aqui, a visualização dos dispositivos protetivos inseridos expressa ou 

tacitamente na Carta Magna. Há valores relativos ao tema previstos em todo o texto 

constitucionaL 

160 BENJAMIN, Antonio Hennan V. Introdução ao Direito Ambiental Brasileiro. Direito ambiental: 
fundamentos do direito ambiental. Doutrinas Essenciais. Organizadores: Édis Milaré e Paulo Affonso Leme 
Machado. São Paulo: Revista dos Tribunais, Vol. I, 2011, p. 91. 

161 GOMES, Sebastião Valdir. Novas Questões de Direito Ambiental. Direito ambiental: fundamentos do 
direito ambiental. Doutrinas Essenciais. Organizadores: Édis Milaré c Paulo Affonso Leme Machado. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, Vol. I, 2011, p. 335. 
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Inicia-se a presente análise pela principal norma destinada à proteção do mew 

ambiente pelo legislador constituinte, qual seja, o Capítulo VI do Título VIII. Trata-se, 

portanto, como se verifica pela geografia adotada, de direito social garantido àqueles que 

fazem parte da sociedade brasileira. Esse núcleo normativo é composto unicamente pelo art. 

225, in verbis: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

Como anteriormente mencionado, vislumbra-se no caput da norma em comento a 

garantia às presentes e futuras gerações de defesa e preservação do meio ambiente 

qualificado, dever imposto tanto ao Poder Público quanto à coletividade. É possível afirmar, 

em consequência, que "a Carta brasileira veio institucionalizar a política do meio ambiente, 

estabelecendo preceitos e diretrizes básicas a serem cumpridas indistintamente por 

governantes e governados" 162 

Para que tais direitos sejam efetivados, foram previstas, no § 1 o do art. 225, algumas 

incumbências aos administradores e aos legisladores163 Alguns desses instrumentos 

obrigatórios de efetivação do disposto no caput do art. 225, porém, "sã.o problemáticos quanto 

à sua materialização" 164
, até mesmo em função de seu caráter de "normas programáticas, ou 

seja, disposições nas quais o constituinte indicou um programa (ou finalidade) a ser seguido 

pelo Poder Público ou pelo legislador"165 Verifica-se essa dificuldade, também, pela 

utilização de conceitos jurídicos indeterminados tais como "processos ecológicos essenciais", 

"manejo ecológico" ou "técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a 

qualidade de vida e o meio ambiente". 

162 KAUFFMANN apud GUERRA, Sidney; GUERRA, Sérgio. Curso de Direito Ambiental. Belo Horizonte: 
Fórum, 2009, p. 63. 

163 É dever destes (I) a preservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais e o provimento do 
manejo ecológico das espécies e ecossistemas; (li) a preservação da diversidade e da integridade do 
patrimônio genético do país e da fiscalização das entidades dedácadas à pesquisa e manipulação deste 
material; (Ill) a definição de espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos em 
todas as unidades da Federação; (IV) a exigência de Estndo Prévio de Impacto Ambiental para a instalação 
de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, na forma 
estabelecida em lei; (V) o controle da produção, comercialização e emprego de técnicas, métodos e 
substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; (VI) a promoção da 
educação ambiental e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente; e, finalmente, (VII) a 
proteção da fauna e da flora. 

164 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 8' ed. !tio de Janeiro: Lnmen Juris, 2005, p. 63. 
165 GUERRA, Sidney; GUEF..RA, Sérgio. Idem, p. 88. 
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No restante do mencionado dispositivo constitucional, encontram-se normas jurídicas 

de natureza distinta tanto do caput quanto de umas em relação às outras, isto é, cada um trata 

de matéria diferente, "não há unidade conceitual ou material entre os cinco parágrafos 

finais" 166 O objetivo do legislador claramente foi o de aumentar o âmbito de proteção do 

direito que aqui se discute. 

O § 2° regulamenta a exploração dos recursos minerais, exigindo a recuperação do 

meio ambiente em caso de degradação. O § 3°, por sua vez, dispõe a respeito da possibilidade 

da aplicação de sanções civis, penais e administrativas, tanto das pessoas t1sicas quanto das 

pessoas jurídicas167 O § 4°, classit1ca como patrimônio nacional passível de proteção a 

Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense 

e a Zona Costeira. Determina o § 5° que são "indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas 

pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas 

naturais" 168 E, finalmente, no § 6° são encontradas disposições a respeito das usinas que 

operem com reator nuclear, condicionando suas localizações à edição de lei federal. 

José Afonso da Silva169 alerta para a existência de três conjuntos de normas no 

mencionado art. 225 da CRFB/88: o "primeiro acha-se no caput, onde se inscreve a norma

princípio, a norma-matriz substancialmente reveladora do direito de todos ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado", o "segundo encontra-se no § I 0 , com seus incisos, que estatui 

sobre os instrumentos de garantia da efetividade do direito enunciado no 'caput' do artigo" e 

o terceiro, que "caracteriza um conjunto de determinações particulares, em relação a objetos 

e setores, referidos nos §§ 2° a 6°". 

Como mencionado, não só o artigo em discussão até aqui faz parte do rol protetivo 

previsto na CRFB/88. Outros dispositivos, ainda que implicitamente, também se vinculam ao 

meio ambiente. Tomar-se-á por referência aqueles mencionados por Sidney e Sérgio 

Guerra 170
. 

No art. 5°, XXIII, tem-se a exigência de que a propriedade cumpra sua função social 

e a preservação do meio ambiente constitui um dos elementos de realização deste requisito171
. 

166 ANTUNES, ibidem. 
167 Muito se discutiu a respeito da novidade trazida por este dispositivo, sancionando as pessoas jurídicas no 

âmbito penal, mas fugiria ao objetivo proposto neste estudo adentrar nas divergências doutrinárias ocorridas. 
168 BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Constiüúção (1988). Dispouivel em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivii_03/Constituicao/Constil!!icao.htm. Acesso em 15 ago. 2011. 
169 SILVA, José Afonso. Direito Ambiental Constitucional. 8" ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 54. 
170 GUERRA, Sidney; GUERRA, Sérgio. op.cit., p. 64. 
171 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2213-0/DF, Relator 

Ministro Celso de Mello. Julgamento em 04/04/2002. Brasília. Dispouivel em 
hltp://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP~AC&docJD~347486. Acesso em 15 fev. 2012. 
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Nos incisos LXXI e LXXIII do mesmo artigo tem-se a previsão dos remédios constitucionais 

do mandado de injunção, que será de possível propositura "sempre que a falta de norma 

regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das 

prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania" 172
, e da ação popular, que 

se destina à anulação de atos lesivos, dentre outros, ao meio ambiente. 

Os arts. 20 e 26 da Carta Política brasileira discriminam os bens pertencentes à União 

e aos Estados, respectivamente, entre os quais deve ser incluído o patrimônio ambiental. 

Os arts. 21 a 24 e 30, que também contêm normas a serem aqui mencionadas, já 

foram objeto de discussão no capítulo anterior, para onde se remete o leitor. 

A CRFB/88 dispõe, ainda, a respeito da possibilidade de a União, para efeitos 

administrativos, articular sua ação em mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu 

desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais (art. 43). Para tanto, serão previstos 

incentivos regionais que compreenderão, além de outros, a prioridade para o aproveitamento 

econômico e social dos rios e das massas de água represadas ou represáveis nas regiões de 

baixa renda, sujeitas a secas periódicas (art. 43, § 2°, IV). Nestas áreas, a União incentivará a 

recuperação de terras áridas e cooperará com os pequenos e médios proprietários rurais para o 

estabelecimento, em suas glebas, de fontes de água e de pequena irrigação (art. 43, § 3°). 

Importa mencionar mais alguns dispositivos que envolvem a proteção ambiental. 

Dentre esses tem-se o art. 49, que dispõe a respeito da competência exclusiva do Congresso 

Nacional para aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares e 

autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a 

pesquisa e lavra de riquezas minerais (incisos XIV e XVI); o art. 91, que rege as atividades do 

Conselho de Defesa Nacional, órgão de consulta do Presidente da República; e o art. 129, III, 

que determina que são funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil 

e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de 

outros interesses difusos e coletivos, dentre outras. 

Importante norma a ser mencionada nesta análise é a prevista no art. 170 da Carta 

Política, que regulamenta a ordem econômica. O dispositivo determina que a "defesa do meio 

ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos 

produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação" (inciso VI) deverá ser 

determinante para o exercício desta atividade. Impende trazer à baila, neste momento, a 

discussão ocorrida no âmbito do STF a respeito do choque entre a atividade econômica e a 

172 BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Constillrição (1988). Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em 15 ago. 2011. 
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proteção ambiental. Ambos os direitos são garantidos constitucionalmente e muitas vezes 

necessitam de uma ponderação de interesses, com o objetivo de mantê-los aplicáveis. A 

controvérsia girou em torno da importação de pneus usados. A Ministra relatora destacou 

que o debate que se desenvolve na origem transpõe os interesses circunscritos à 
atividade de determinado setor da economia (fls. 41-110), adquirindo dimensão maior 
diante do problema global de gestão e tratamento dos pneumáticos usados (classificados 
em tennos ambientais como resíduos sólidos), com manifesto e inafastável interesse 
público decorrente da efetiva possibilidade, no caso, de danos irreparáveis à saúde e ao 
meio ambiente ecologicamente eq1rilibrado (art. 225 da Constit1rição Federal).173 

Na ADPF !1° 10l/DF174
, discutiu-se a possibilidade de que decisões judiciais 

autorizativas de importação de pneus usados violem os direitos à saúde e à proteção 

ambiental. A relatora, em seu voto asseverou que: 

se há mais benefícios financeiros no aproveitamento de resíduos na produção do asfalto 
bonacha ou na indústria cimenteira, haveria de se ter em conta que o preço industrial a 
menor não poderia se converter em preço social a maior, a ser pago com a saúde das 
pessoas e com a contaminação do meio ambiente. 

A Ministra consignou que há estudos sobre os procedimentos utilizados na 

reciclagem de pneus que asseveram que graves consequências são geradas para a saúde das 

pessoas e para as condições ambientais, violando a proteção constitucional em relação a essas 

matérias. Ao final, foram consideradas inconstitucionais as interpretações que permitissem a 

importação de pneus usados de qualquer espécie. Verifica-se que, na hipótese, a necessidade 

de restringir a livre iniciativa era iminente, em função do objetivo maior de preservação da 

qualidade de vida da sociedade brasileira. 

O art. 174 regula o atuar do Estado como agente normativo e regulador da função 

econômica. Este ente deverá, levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção 

econômico-social dos que exercem atividade garimpeira, favorecer a organização desta em 

cooperativas que terão prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos 

recursos e jazidas de minerais garimpáveis nas áreas onde estejam atuando175 No art. 176 e 

seus parágrafos encontram-se determinações a respeito da exploração ou aproveitamento das 

173 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Agravo Regimental na Suspensão de Tutela Antecipada n° 
171-2/PN, Relatora Ministra Ellen Gracie. Julgamento em 12/12/2007. Brasília. Disponível em 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&doc!D=512005. Acesso em 15 fev. 2012. 

174 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Arguição de Descmnprimento de Preceito Fundamental no 
101/DF. Relatora Ministra Cánnen Lúcia. Julgamento em 11/03/2009. Partes: Presidente da República. 
Brasília. Disponível em http://mvw.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo538.htm. Acesso 
em 15 fev. 2012. 

175 CRFB/88, art. 174, §§ 3° e 4°. 
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jazidas, demais recursos minerais e dos potenciais de energia hidráulica. Também há previsão 

a respeito da matéria nos arts. 43 e 44 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

Não podem passar despercebidas neste estudo as normas reguladoras da propriedade 

urbana e rural e da exigência de que estas cumpram sua função social. Tais regulamentações 

se encontram nos arts. 182 e 186 da CRFB/88. No primeiro, tem-se "instrumento voltado à 

correção de distorções que o crescimento urbano desordenado acaneta, à promoção do pleno 

desenvolvimento das funções da cidade e a dar concreção ao princípio da função social da 

propriedade" 176 No segundo, há previsão no sentido de que a função social da propriedade 

rural é cumprida quando, simultaneamente, atender aos requisitos exigidos177 Verifica-se, 

portanto, que "um dos instrumentos de realização da função social da propriedade consiste, 

precisamente, na submissão do domínio à necessidade de o seu titular utilizar adequadamente 

os recursos naturais disponíveis e de fazer preservar o equilíbrio do meio ambiente"m_ 

O art. 200 regulamenta o sistema único de saúde ao qual compete, dentre outras 

atribuições, participar do controle e fisca!izaçã.o da produção, transporte, guarda e utilização 

de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos (inciso VII) e colaborar na 

proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho (inciso VIII). 

Ao dispor a respeito do patrimônio cultural brasileiro o art. 216 inclui como tal os 

conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, m.tístico, arqueológico, 

paleontológico, ecológico e científico (inciso V). Compete ao Poder Público, com a 

colaboração da comunidade, a promoção e proteção desses bens ( § 1 °) sendo punidos os 

danos e ameaças porventura praticados em detrimento de suas garantias (§ 4°). É prevista, 

ainda, a edição de lei estabelecendo incentivos para a produção e o conhecimento de bens e 

valores culturais (§ 3°). 

Relacionadas à questão ambiental, merecem menção as disposições a respeito dos 

índios e de sua cultura constantes do art. 231. O art. 23 2, norma de caráter processual, prevê 

que os "índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo 

176 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Recurso Extraordinário n° 387.047-5/SC. Relator Ministro 
Eros Grau. Julgamento em 06/03/2008. Partes: Koerich Participações Administração e Construção Ltda e 
Município de Florianópolis. Brasília. Disponivel em 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&dociD=524433. Acesso em 15 fev. 2012. 

177 São requisitos exigidos pelo dispositivo: (!) aproveitamento racional e adequado; (li) uWização adequada dos 
recursos naturais disponiveis e preservação do meio ambiente; (Ill) observância das disposições que regulam 
as relações de trabalho; (IV) exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos traballmdores. 

178 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Mandado de Segurança n° 22164.0/SP. Relator Ministro 
Celso de Mello. Julgamento em 30/10/1995. Partes: Antônio de Andrade Ribeiro Junqueira e Presidente da 
República. Brasília. Disponível em 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&dociD=8569l. Acesso em 15 fev. 2012. 
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em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do 

processo". 

Como se verifica, as normas a respeito do meio ambiente encontram-se dispostas em 

todo o documento constitucional como forma de efetivação da proteção exigida pelo 

legislador. Logicamente, por se tratarem de normas gerais, exigem uma série de leis 

regulamentadoras desses direitos. 

2.2.2 Principais leis ambientais 

Pela grande quantidade de leis esparsas 179 em relação ao tema ambiental e, ainda, 

pela possibilidade de fuga do objetivo aqui proposto, não se fará a análise de toda a legislação 

de proteção ao meio ambiente existente. Já foi mencionado que esta é farta e elogiada em 

inúmeros estudos. Portanto, serão mencionadas, apenas, algumas, consideradas mais 

relevantes pela doutrina. 

Segundo Mauro Buarque, presidente da Associação Nacional de Órgãos Municipais 

de Meio Ambiente (ANAMMA), pode-se considerar as Leis 6.938/81 e 9.605/98 e a Lei 

Complementar 140/11 como as mais importantes em matéria ambiental dos últimos 30 

anos180 Édis Milaré, por sua vez, menciona, antes da edição da LC 140, que quatro marcos 

mais importantes devem ser mencionados diante da "postura recente do ordenamento jurídico 

na busca de respostas ao clamor social pela imperiosa tutela do meio ambiente"18
l São eles a 

edição das Leis 6.938/81 e 7.347/85, da CRFB/88 e da Lei 9.605/98. 

A Lei 6.938/81, conhecida por Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), 

traz em seu bojo os conceitos de meio ambiente, degradação da qualidade ambiental, 

poluição, poluidor e de recursos ambientais. Prevê, ainda, que a PNMA "tem por objetivo a 

preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando 

assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócioeconõmico, aos interesses da 

179 Defende-se, inclusive, a necessidade da edição de um código destinado ao meio ambiente. Por todos, Édis 
Milaré, in Direito do Ambiente: A Gestão Ambiental em foco. 5' ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2007, p. 747, que leciona que "o traço mais marcante da nossa legislação ambiental é sen perfil 
assistemático, gravíssimo pecado para um regime normativo que, pela sua abrangência e caráter 
transdisciplinar (interno e externo), não se mantém de pé sem um mínimo de organicidade e 
sistematicidade". Prossegue o autor em sua crítica da ausência de uma legislação codificada infonnando que 
no "emaranhado de normas existentes, difícil mesmo é encontrar matérias nas quais não existam conflitos 
normativos". 

180 Aprovada a Lei Com11lementar que regulamenta o Artigo 23 da CF. Sítio da Associação Nacional de 
Orgãos Municipais de Meio Ambiente (ANAMMA), Rio de Janeiro. Dispomve1 em 
http://www.anamma.eom.br/mostra-noticia.php?id=267. Acesso em 12 dez. 2011. 

181 ' MILARE, op.cit., p. 747. 
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segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana" 182 Outros pontos que 

merecem ser mencionados pela importância e caráter fundamental são a criação do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) e a previsão dos objetivos a serem perseguidos pela 

PNMA 

A Lei 7.347/88 disciplina a ação civil pública (ACP) de responsabilidade por danos 

causados ao meio ambiente e a outros interesses difusos. Com a edição deste dispositivo legal, 

foi finalmente regulamentada a possibilidade de acesso ao Poder Judiciário para a defesa dos 

direitos acima mencionados. A ACP pode ter por objeto uma condenação em dinheiro ou o 

cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o que é primordial em se tratando de dano 

ambiental, pois na maioria das vezes a conduta veiculada por meio de ação permite a 

continuidade da violação. Permite, ainda, a lei a propositura de ação cautelar e prevê a 

legitimidade ativa para o ajuizamento tanto desta quanto da ação principal. 

A lei 9.605/98 é conhecida como Lei dos Crimes Ambientais e trouxe como 

novidades, além da sistematização das infrações administrativas e penais, a regulamentação 

do dispositivo constitucional de inclusão da pessoa jurídica como sujeito ativo do crime 

ambiental e também sua desconsideração, sempre que sua personalidade for obstáculo ao 

ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. 

Outros dispositivos legais, porém, serão objeto de referência neste estudo. 

É primordial a referência ao Código Florestal, editado em 15 de Setembro de 1965 

sob a influência de um movimento ecológico que começava a se manifestar. Atualmente, 

tramita projeto de lei prevendo nova lei florestal 183
, objeto de intensa discussão e 

controvérsia 184 Trata-se de norma que não conseguiu efetivação pelo fato de suas exigências 

importarem altos custos para os produtores e pela falta de fiscalização por parte do Poder 

Público. 

182 BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Lei 6.938/81, art. 2°. Brasília. Disponível em 
.http://www.planalto.gov.br/ccivii_03/leis/L6938compiladahtm Acesso em 15 fev. 2012. 

183 Critica-se o nome utilizado atualmente - Código Florestal - visto que um "Código é um apanhado de leis 
que tratam do mesmo assunto" e um "Código Florestal de verdade deveria 1\itmtar todas as leis que tratam do 
tema florestal como o SNUC, a 11.284, a 4. 771, etc.". Disponível em 
hllp:/ /www.codigoflorestal.com/20 12/02/corolario-novo-codigo-florestal-passara.html#more. Acesso em 15 
fev 2012. 

184 Não há espaço, neste estudo, para a apresentação e discussão de todas as controvérsias em relação ao projeto 
de lei florestal. Para maiores infonnações, orienta-se a leitura de 1naterial disponíbilizado no blog Código 
Florestal Brasileiro, disponível em http://www .codigoflorestal.com/20 12/02/corolario-novo-codigo-florestal
passara.h!Iní#more. 



61 

Assume um destaque mais atual a entrada em vigor da Lei 12.305/10 que instituiu a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos 185 Vislumbra-se, porém, que o dispositivo legal 

mencionado possui difícil efetividade. Traz, por exemplo, o conceito da chamada logística 

reversa no inciso XU de seu art. 3°186 Prevê a norma que fabricantes, impmtadores, 

distribuidores, comerciantes e consumidores serão responsáveis pela destinação 

ambienta!mente adequada de determinados produtos e/ou suas embalagens. Os quatro 

primeiros, por exemplo, têm por obrigação, disponibilizar aos últimos - os consumidores -

meios adequados de arrecadação dos resíduos. Mais de um ano após sua edição, no entanto, 

não se vê serem efetivadas as medidas previstas no dispositivo legal mencionado. E o passar 

do tempo, na seara ambiental, é fator de alto risco, visto que os danos, muitas vezes, são 

irreversíveis, exigindo a atuação célere e eficaz dos Poderes do Estado. 

Em continuidade à análise da legislação ambiental pátria, não se pode deixar de 

mencionar a edição da Lei Complementar n° 140/2011. Viu-se que a competência comum é 

aquela em há coincidência de interesses dos vários entes da Federação. Verificou-se, ainda, 

que o legislador constituinte exigiu a edição de norma regulamentadora do exercício das 

atividades administrativas. 

Após mais de vinte anos, foi publicada, em 08 de dezembro de 2011, a Lei 

Complementar (LC) no 140, que fixa normas para a cooperação entre os entes federativos, nas 

ações administrativas relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio 

ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da 

fauna e da flora. Tal exercício legislativo se deu em cumprimento ao comando constitucional 

inserto no parágrafo único do art. 23, que dispõe sobre o exercício da competência comum á 

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios em relação à proteção ambiental. 

Constatada a necessidade premente de cumprimento de tal exigência, foi demonstrada, 

no primeiro capítulo, a pressão exercida pela doutrina e pela jurisprudência no sentido de se 

tomarem possíveis e efetivas as soluções dos conflitos de interesses na seara ambiental. 

Vislumbra-se como um dos pontos positivos da LC, em um primeiro momento, o 

término da insegurança jurídica acarretada pela indefinição decorrente da sobreposição das 

funções dos diversos entes federativos, visto que a competência de cada um, agora, está 

185 BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Lei 12.305/10. Brasília. Dispomvel em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ Ato2007-2010/2010/Lei/Ll2305.htm. Acesso em 15 out. 2011. 

186 BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Lei 12.305/10, art. 3', XII - logística reversa: instrumento de 
desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios 
destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 
reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente 
adequada. Brasília. Dispomvel em http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 03/_Ato2007-
2010/2010/Lci!Ll2305.htm Acesso eml5 ou\. 2011. 
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expressamente prevista pelo dispositivo legal. Privilegiou assim o legislador, como afirmado 

anteriormente, o pacto federativo, primordial para o alcance e a observância de um 

desenvolvimento sustentável com o menor número possível de conflitos 

Mas não são verificados somente pontos positivos. Pode-se mencionar, ainda, um 

certo receio em relação à descentralização do poder de concessão de licenciamento e 

fiscalização das atividades ambientais - prioridade dada pela edição da LC 140/11. Se em 

determinadas hipóteses critica-se a centralização excessiva, em outras, como parece ser o 

caso, permite-se maior controle e fiscalização. E a autonomia concedida pela LC a cada um 

dos entes federativos deve significar comportamentos isolados, o que em relação ao meio 

ambiente é objeto de crítica pelo seu caráter difuso. 

Como se verifica, ainda é cedo para se afirmar a efetividade dos dispositivos da lei 

complementar e o afastamento ou, pelo menos, a diminuição dos conflitos e da 

insegurança jurídica existente, porém foi dado importante passo neste sentido. A esse respeito, 

Sérgio Guerra leciona que: 

A LC 140, se não resolve todos os problemas vívenciados por aqueles que militam na 
área do direito administrativo c ambiental baliza, ao menos, importantes princípios da 
ação estatal para o licenciamento de empreendimentos e atividades potencialmente 
poluidoras. 
A nova lei define e retOrça a competência dos órgãos ambientais, trazendo, em certa 
medida, segurança jurídica para a sociedade e para os sen~dores públicos 
constantemente acusados de improbidade administrativa ainda que apliquem a lei; 
unifica o procedimento administrativo de licenciamento ambiental, favorecendo o 
devido processo legal; e reduz espaços para abusos de agentes estatais sob o rótulo da 
vetusta e incontrolável discricionariedade adm.inistrativa. 187 

Só o tempo permitirá uma análise mais profunda dos pontos controvertidos trazidos 

pelo dispositivo. Hoje, pode-se unicamente afirmar que a atividade legislativa era necessária e 

premente. E foi, finalmente, cumprida. A lacuna é mais prejudicial que possíveis pontos 

frágeis que poderão ser adaptados no futuro. 

Quanto à discricionariedade administrativa mencionada pelo Professor Sérgio Guerra 

em seus comentários, é imperiosa uma análise desta, em contraponto com a possibilidade de 

existência de uma discricionariedade judicial. 

187 GUERRA, Sérgio. Novo cenário com a Lei Complementar 140. Artigo publicado no Jornal Valor 
Econômico em 20/0112012. Disponível em: 
http://clippingmp. planejamento.gov. br/cadastros/noticias/20 12/1120/novo-cenario-com-a-lei-complementar-
140. Acesso em 15 fev. 2012. 
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2.3 Características das leis ambientais 

2.3.1 Discricionariedade administrativa e judicial 

Discutiu-se, no pnme1ro capítulo, a questão relativa à Teoria da Separação de 

Poderes e seu objetivo de limitar o arbítrio e o abuso no atuar estatal. A princípio 

concentrados nas mãos de um único governante, os Poderes foram afastados, em momento 

seguinte, e divididos em vários órgãos. Atualmente, pela aplicação do sistema de freios e 

contrapesos, um controla o outro e é pelos outros controlado. 

Em sua função típica, o Poder Legislativo muitas vezes edita leis em que concede ao 

Poder Executivo variadas opções, que podem ser levadas em consideração para o alcance do 

objetivo social desejado. Surge, então, para o administrador público a necessidade de escolha 

entre as diversas atitudes que podem ser tomadas. 

Para que se possa avançar no tema que aqui se pretende discutir, necessário se 

apresenta trazer à baila as ponderações de diversos estudiosos do Direito Administrativo a 

respeito do conceito de discricionariedade 188 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro189 informa que quando "a lei deixa certa margem de 

liberdade de decisão diante do caso concreto, de tal modo que a autoridade pública poderá 

optar por uma dentre várias soluções possíveis, todas válidas perante o direito", estar-se-á 

diante de um ato administrativo discricionário. Isso se justifica, pois "a adoção de uma ou 

outra solução é feita segundo critérios de oportunidade, conveniência, justiça, equidade, 

próprios da autoridade, porque não definidos pelo legislador". Significa dizer que as opções 

são apresentadas ao administrador e, diante delas ele adota a que lhe melhor parecer adequada 

àquela determinada situação. Não se pode confundir, no entanto, discricionariedade com 

arbitrariedade. A primeira é liberdade dentro da lei; a segunda, liberdade sem lei ou fora da 

lei. 

Marçal Justen Filho190
, em oposição a Di Pietro, assevera que é equivocado afirmar 

que a discricionariedade consiste necessariamente em um simples ato de escolha. Desta 

forma, quando "a lei configura a discricionariedade, também pode fazê-lo pela 

impossibilidade de selecionar abstrata e antecipadamente todas as alternativas disponíveis 

188 Não serão aprofundadas as digressões aqui apresentadas. Trata-se de matéria controvertida e haveria fuga do 
objetivo proposto. Serão abordados, apenas, os itens necessários para se alcançar um melhor entendimento 
da expressão "discricionariedade judicial", tópico de extrema importância para o presente estudo. 

189 DI PIETRO, Maria Sylvia z,mella. Direito Administrativo. 23' ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 212. 
190 WSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 3" cd. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 131. 
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para resolver um problema". Em seus fundamentos, assegura que não há necessidade de 

previsão legal explícita na atribuição da competência normativa e que a configuração desta se 

produzirá "ainda quando a lei sobre isso silencie". Torna-se discutível aceitar tais afirmativas, 

visto que, como é de conhecimento geral dos operadores do Direito, a Administração, em seu 

atuar, deve ficar restrita àquilo que a lei lhe permite fazer191 Por outro lado, não é plenamente 

factível que o legislador preveja todos os casos concretos possíveis de ocorrer, principalmente 

quando se estiver diante de conceitos jurídicos indeterminados192 Assim, é perfeitamente 

admissível a discricionariedade em situações nas quais, apesar da existência de lei, esta não 

apresente hipóteses expressas de atuação do administrador. 

Hely Lopes Meirelles193
, por sua vez, alerta que "a discricionariedade não se 

manifesta no ato em si, mas sim no poder de a Administração praticá-lo pela maneira e nas 

condições que repute mais convenientes ao interesse público" O autor critica, inclusive, a 

expressão "ato discricionário", visto tratar-se de um poder da Administração e não uma 

característica do ato administrativo. 

Diógenes Gasparini 194 afirma que os atos administrativos podem ser classificados em 

vinculados ou discricionários "em razão da maior ou menor liberdade que tem a 

Administração Pública para agir ou decidir". Verifica-se, em consequência, que são as 

atJibuições desta que devem ser nomeadas como vinculadas ou discricionárias e não os atos 

por ela praticados. Com esse entendimento, pode-se inferir, segundo o autor, que essas 

características estão ligadas à competência para a prática do ato e não a este propriamente 

dito. 

Partindo-se dos entendimentos acima expostos, é possível afirmar a existência de 

uma chamada discricionariedade judicial 195 Por extensão de raciocínio, algumas das 

191 Deve-se esclarecer que esta é a visão tradicional da legalidade administrativa, fundada no positivismo. Porém, 
este não mais satisfaz os anseios da sociedade no Estado Contemporâneo e surge em consequência o pós
positivismo. Luís Roberto Barroso, O Começo da História, A Nova Inle'llretação Constitucional e o 
Papel dos PrinCÍJlios no Direito Brasileiro, in A Nova Interpretação Constitucional: Ponderações, direitos 
fundamentais e relações privadas. 3' ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 336, informa que o "pós
positivismo é a designação provisória e genérica de wn ideário difuso, no qual se incluem a definição das 
relações entre valores, princípios e regras". Ainda levando-se em consideração os ensinamentos de Barroso, 
pode-se afirmar que a "valmização dos princípios, sua incorporação, explícita ou implícita, pelos teJdos 
constitucionais e o reconhecimento pela ordem jurídica de sua nonnatividade" acarretou a vinculação da 
administração pública não mais à lei e sim aos ditames constitucionais. 

192 Tais conceitos serão objeto de comentários mais adiante, neste trabalho. 
193 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 35' ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 171. 
194 GASP ARJNI, Diógenes. Direito Administrativo. 13' ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 97. 
195 Apesar da existência de poucas decisões judiciais a respeito da aplicação da discricionatiedade judicial no 

âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é verossímil a afinnativa da 
aceitação desta por estes Tribunais Superiores. Em se tratando de STI, são encontradas 56 decisões, das 
quais somente 3 dizem respeito à análíse pelo pleno do Tribunal (HC 84534 I SP- SÃO PAULO; HC 86214 
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argumentações apresentadas para a discricionariedade administrativa podem ser afirmadas em 

relação às decisões proferidas pelo Poder Judiciário na solução dos conflitos de interesses 

postos à sua apreciação. Nada mais são que opções que devem ser feitas pelos magistrados no 

âmbito de suas competências, em busca da paz social. 

Porém, não é simples o esclarecimento da expressão discricionariedade judicial -

asstm como da administrativa. Não se pode deixar de mencionar o debate ocorrido entre 

Herbert Lionel Adolphus Hart e Ronald M. Dworkin196 a respeito da efetiva existência de um 

poder discricionário para os magistrados. 

Hart afirma que existem situações não reguladas juridicamente, e nestes casos urna 

decisão, qualquer que seja o sentido, não é ditada pelo direito. Esclarece o autor que: 

Se, em tais casos, o juiz tiver de proferir uma decisão, em vez de, como Bentham 
chegou a advogar em tempos, se declarar privado de jurisdição, ou remeter os pontos 
não regulados pelo direito existente para a decisão do órgão legislativo, então deve 
exercer o seu poder discricionário e criar direito para o caso, em vez de aplicar 
meramente o direito estabelecido pré-existente. Assirn, em tais casos juridicamente não 
previstos ou não regulados, o juiz cria direito novo e aplica o direito estabelecido que 
não só confere, mas também restringe, os seus poderes de criação do dircito.197 

Ou seja, para Hart é factível a existência da discricionariedade judicial quando se 

tratar dos chamados hard cases198
, em que a inexistência de uma norma a ser aplicada ou a 

existência de normas contraditórias acarrete insegurança jurídica, caso não haja manifestação 

do Poder Judiciário. Este, em consequência, atuaria com urna função de legislador positivo. 

Defende, ainda, que o magistrado "deve sempre ter certas razões gerais para justificar a sua 

decisão e deve agir como um legislador consciencioso agiria" e "se ele satisfizer estas 

condições, tem o direito de observar padrões e razões para a decisão, que não são ditadas pelo 

direito e podem diferir dos seguidos por outros juízes confrontados com casos dificeis 

I SP- SÃO PAULO e RHC 84082 I SP- SÃO PAULO). No STJ, por sua vez, são encontradas as seguintes 
decisões colegiadas: AgRg na MC 14073, REsp 842739 e REsp 664856. 

196 Com toda a certeza, o debate é complexo e envolve uma série de questões que não podem ser mencionadas no 
âmbito deste estudo. DWORKIN, Ronald. Taliing Rights Seriously ("Levando os Direitos a sério." Trad. 
Nelson Boeira). São Paulo: Martins Fontes, 2007. HART, H.L.A. The ConccJlto of Law ("O conceito de 
Direito." Trad. A. Ribeiro Mendes). Lisboa: Fundação Calouste Gu1benkian, 2005. 

197 HART, op. cit., p. 335. 
198 Guilhcnne Scotti Rodrigues leciona que o "positivismo jurídico concebe os hard cases como casos que não 

podem ser solucionados com recurso a uma regra juridica suficientemente clara, cabendo portanto ao juiz 

fazer uso de sua discricionariedade para decidir". RODRIGUES, Guilhenne Scotti. A afirmação da justiça 

como a tese da única decisão correta: o enfrentamento da questão do caráter estruturalmente 
indeterminado do direito moderno. Dissertação (Mestrado em Direito, Estado e Constituição) da 

Faculdade de Direito da Universidade de Brasília - UnB, Brasília, 2008. Disponível em 
http:! lrepositorio. bce. unb. brlbitstreamll 04821514611/Dissert _ Guilhenue%20Rodri!,'lles _ %20A %20afrnnacao 

%20da%20justica.pdf. Acesso em 08 mar. 2012. 
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semelhantes" I 99 Logicamente, a discricionariedade defendida por Hart não se confunde com 

arbitrariedade, visto que as decisões devem ser fundamentadas. 

Dworkin, em contrapartida, defende que o juiz não pode "inventar novos direitos 

retroativamente" como é pugnado pela teoria da decisão judicial'00 e sim descobrir quais são 

os direitos das partes. Para tanto, há uma série de questões201 que devem ser enfrentadas pelos 

juízes, o que necessariamente não é garantia de mesma resposta a todas elas. Baseia suas 

ponderações na existência de princípios que norteiam todo o ordenamento jurídico e propõe a 

existência de um juiz Hércules202 que 

deve construir um esquema de pnnctpws abstratos e concretos que forneça uma 
justificação coerente a todos os precedentes do direito costumeiro e, na medida em que 
estes devem ser justificados por princípios, também um esquema que justifique as 
...:~· . ~ . . . I . I · 203 u!spos!çoes constiüK!onms e ~eg!s.atr.:,ras. -

Vislumbra-se, portanto, em Dworkin, a negativa da discricionariedade judicial, visto 

que mesmo para os casos difíceis os princípios devem orientar a solução jurídica adequada 

para os casos que são postos à análise do Judiciàrio. 

A discussão produzida por Hart e Dworkin ainda reverbera no ordenamento jurídico 

brasileiro. Como mencionado anteriormente, em várias decisões judiciais204 há referência a 

respeito de sua utilização. 

Importa mencionar, ainda, o alerta de Eros Grau no sentido de não confundir 

discricionariedade judicial com interpretação. Segundo o Ministro, a primeira é a faculdade de 

interpretar os fatos e os textos normativos205
, ou seja, é a possibilidade de exercício da 

segunda nas hipóteses em que a lei não é clara o suficiente para ser aplicada 

incondicionalmente. 

199 HART, op. cil., p. 336. 
200 DWORKIN, Ronald. Taking Rights Seriously ("Levando os Direitos a sério." Trad. Nelson Boeira). São 

Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 127. A leoria da decisão judicial é explicada por Dworkin: "Quando uma 
ação judicial específica não pode ser submetida a uma regra de direito clara, estabelecida de antemão por 
alguma instituição, o juiz tem, segundo tal teoria, o 'poder discricionário' para decidir o caso de uma 
maneira ou de outra. Sua opinião é redigida em uma linguagem que parece supor que uma ou outra das 
partes tinha o direito preexistente de ganhar a causa~ mas tal idéia não passa de uma ficç.:1o. Na verdade, ele 
legisla novos direitos jurídicos, e em seguida os aplica retroativamente ao caso em questão". 

201 Para um aprofundamento do tema, vide DWORKIN, Ronald. Taking Rights Seriously ("Levando os 
Direitos a sério." Trad. Nelson Boeira). São Paulo: Martins Fontes, 2007, Capítulo 4, p. 127/203, em que o 
autor discorre a respeito dos casos di11ceis. 

202 Ver, ainda, no terceiro capítulo, alguns comentários a respeito dos modelos de juiz. 
203 DWORKIN, op. cit., p. 182. 
204 Ver nota 195. 
205 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Habeas Corpus no 86.214-4/SP. Relator Ministro Carlos 

Britto. Julgamento em 06/12/2005. Partes: D.C.V. (paciente), PGE-SP (impetrante) e STJ (autoridade 
coatora). Brasília. Disponível em 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&doc!D=452022. Acesso em 20 fev. 2012. 
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2.3.2 Conceitos jurídicos indeterminados 

Viu-se que a problemática ligada à discricionariedade está vinculada à existência de 

conceitos jurídicos indeterminados, que tornam penosa a interpretação do direito objeto de 

discussão. Importa mencionar o que dizem alguns autores a respeito. Mais uma vez alerta-se 

que não haverá aprofundamento das divergências dos estudiosos do Direito Administrativo 

em relação ao tema, para que não se corra o risco de fuga do objetivo proposto. 

Odete Medauar206 leciona que esta expressão "designa as fórmulas amplas" tais 

como "boa-fé, justo preço, valor histórico e cultural, perigo para pessoas e bens" e tantas 

outras. Informa a autora que: 

Na verdade, o conceito em si não é indeterminado, como conceito, pois é possível 
expressar verbalmente o seu significado. O que ocorre é a impossibilidade de identificar 
a prior i todas as situações que se enquadram na fórmula_ Mas no momento em que uma 
situação ou fato aí se enquadr,un, efeitos ou consequências jurídicas ocorrem .. 

Por outro lado, José dos Santos Carvalho Filho207 afirma que "são termos ou 

expressões contidos em normas jurídicas, que, por não terem exatidão em seu sentido, 

permitem que o intérprete ou o aplicador possam atribuir certo significado, mutável em 

função da valoração que se proceda diante dos pressupostos da norma". Verifíca-se, neste 

conceito, um afastamento dos termos propostos por Odete Medauar. 

Marçal Justen Filho208 chama a atenção para o fato de não se tratar de defeito a falta 

de determinação do conceito e sim "um atributo destinado a permitir sua aplicação mais 

adequada caso a caso" e cita Eros Grau209 para informar que, na verdade, o conceito jurídico 

indeterminado é determinável. Ou seja, a lei, ao prever uma expressão assim considerada, tem 

por objetivo "produzir uma solução que seja adaptável à realidade e suscetível de controle"210 

Jamais seria possível ao legislador prever todas as situações que se perfazem no 

mundo dos fatos e tal atributo concede, tanto ao administrador quanto ao intérprete, a 

possibilidade de maior aproximação da abstração legislativa com a concretude da realidade 

fática. 

206 MEDAUAR, Odete. Di.-eito Administrativo Moderno. 12' ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 
114. 

207 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 21' ed. Rio de Janeiro: Lmnen 
Juris, 2009, p. 51. 

208 WSTEN FILHO, op. cit., p. 114. 
209 Idem, p. 126. Conferir em Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 
210 Idem, p. 126. 
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2.3.3 A relação existentes entre as caractedsticas das leis ambientais 

Não é unânime a existência de ligação entre as expressões "conceitos jurídicos 

indeterminados" e "discricionariedade". Odete Medauar211 afirma que há posicionamento no 

sentido de que "não haveria discricionariedade quando o legislador usasse uma fórmula 

ampla, pois isso levaria a uma única solução, sem margem de escolha". Em contrapartida, 

outro entendimento existe argumentando que "a presença de um 'conceito indeterminado' 

leva necessariamente ao exercício do poder discricionário". Posiciona-se a autora admitindo 

que fórmulas amplas e poder discricionário não estão, necessariamente, associados umas ao 

outro. 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro também menciona uma divergência em relação aos 

conceitos jurídicos indeterminados e apresenta duas correntes: 

a dos que entendem que eles não conferem discricionaricdade à Administração, po11Jue, 
diante deles, a Administr<~ção tem que fazer um trabalho de interpretação que leve à 
única solução possível; e a dos que entendem que eles podem conferir 
discricionariedade à AdJninistração, desde que se trate de conceitos de valor, que 
impliquem a possibilidade de apreciação do interesse público, em cada caso concreto, 
afastada a discricionariedade diante de certos conceitos de experiência ou de conceitos 
técnicos, qne não admitem soluções altemativas

212 

Argumenta a autora que apesar da preferência brasileira pela segunda corrente, há 

grande dificuldade na definição das hipóteses em que os conceitos jurídicos indeterminados 

implicarão em discricionariedade. Somente será possível uma conclusão em um sentido ou no 

outro, pelo exame da lei, em cada caso que se apresente para análise. 

Carvalho Filho213
, por sua vez, afirma que embora alguns aspectos comuns possam 

ser identificados em ambos os conceitos, modernamente não se pode tratá-los como uma só 

unidade. Justifica seu entendimento pelo fato de a discricionariedade não pressupor 

"imprecisão de sentido, como ocorre nos conceitos jurídicos indeterminados". Adiciona ás 

suas ponderações, que as expressões são utilizadas em momentos diferentes, pois enquanto o 

segundo "situa-se no plano da previsão da norma (antecedente)", a primeira "aloja-se na 

estatuição da norma ( consequente )". Ou seja, enquanto na primeira os efeitos da lei são 

configurados pelo administrador, no segundo estes devem decorrer "do fato correspondente 

ao pressuposto nela contido". 

2
" MEDAUAR, op. cil., p. 1!4. 

212 DI PIETRO, op. cil., p. 214. 
213 CARVALHO FliHO, op. cit., p. 51. 
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2.4 A atuação do Ministério Público nas questões ambientais 

2.4.1 Estrutura, fi.mções institucionais e atuação do Ministério Público 

Para garantir a efetividade do dever previsto no art. 225 da CRFB/88, o legislador 

conferiu ao Ministério Público como uma de suas funções institucionais a de proteção do 

meio ambiente por meio da ação civil pública e do inquérito civif14
, nas hipóteses de dano 

civil e administrativo, e da ação penal pública215
, nos casos em que se verifica a prática de 

crimes ambientais216 Assegurou, dessa forma, "que a coletividade tenha sempre à sua 

disposição um Órgão Público isento e independente"217
, para que interesses feridos pela 

necessidade de preservação ambiental, principalmente os de cunho econômico, não 

prevaleçam em detrimento da proteção ao meio ambiente. 

A sociedade, em função dessa garantia, encontra-se em paridade de armas com os 

"gigantes" violadores do direito que aqui se busca proteger. Édis Milaré esclarece que "[Ajo 

confiar a defesa do meio ambiente ao Ministério Público, procurou-se fortalecer a posição do 

indivíduo isolado, que até então enfrentava, numa luta desigual, os poluidores e predadores da 

natureza"218 A "luta", infelizmente, permanece com um elevado grau de desigualdade, visto 

que os maiores poluidores possuem um imenso poder econômico a lhes assegurar, muitas 

vezes, a impunidade pela não observância das normas legais e das decisões judiciais em seu 

desfavor. 

Em suas atividades de auxílio ao exercício da tutela jurisdicional, os órgãos do 

parque/, se não estiverem funcionando como partes, estarão presentes como custos legis. 

Logo, é possível afirmar, como o faz Édis Milaré, que o "Ministério Público, como tutor dos 

interesses globais da sociedade, é instituição vocacionada para a defesa do meio ambiente"219 

Importante frisar que suas atividades são exercidas tanto no âmbito judicial, por meio das 

214 CRFB/88, art. 129, III. 
215 CRFB/88 art 129 I 
216 BRMÚL.. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Constituição (1988). Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em 15 ago. 20ll. 
217 GONÇALVES, Rui Costa. Dir·eilo Ambiental. Órgão jurisdicional competente para apreciar, em plimeiro 

grau, ação civil pública em que o Ministério Público é parte e o dano se verificou ou se verificará em local 
onde inexiste vara federaL Direito ambiental: fundamentos do direito ambiental. Doutrinas Essenciais. 
Organizadores: Édis Milaré e Paulo Affonso Leme Machado. São Paulo: Revista dos Tribunais, Vol. I, 2011, 
p. 1316. 

218 MILARÉ, Édis. O Ministério Público e a resjJonsabilillade civil do Jlmfissionai nas atividades 
modificadoras rio meio ambiente. Doutrinas Essenciais - Direito Ambiental. Revista dos Tribunais. 
Organizadores: Édis Milaré e Paulo Affonso Leme Machado. São Paulo: Revista dos Tribunais, Vol. V, 
2011, p. 206. 

219 ' MILARE, op.cit., p. 217. 
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ações protetivas, quanto no âmbito extrajudicial, por melO do termo de ajustamento de 

conduta e do inquérito civil. 

Não se pense, porém, que a atuação desta "fimção essencial à Justiça"220 foi sempre 

isenta de controvérsia. O reconhecimento da "ampla legitimidade ativa por parte do 

Ministério Público" no que diz respeito à tutela dos direitos socioambientais foi gradativo221
. 

Atualmente, porém, não se pode negar a forte atuação deste órgão, principalmente - mas não 

exclusivamente - em relação à defesa do meio ambiente, tanto no âmbito penal como no 

extrapenal. Silvia Cappelli leciona que: 

o Ministério Público, como principal autor de ações civis públicas em defesa do meio 
ambiente, passa a assumir um papel essencial nessa lnmsformação do Direito, 
ofertando, no exercício de sua legítima atuação, a sua impostergável conttibuição para o 
afrontamento direto às atividades de degradação ambiental, cujas conseqüências 
negativas são fator decisivo para a altemção do clima.222 

Para o cumprimento de sua atuação, o parquet foi dotado de uma estrutura em que se 

verifíca, como característica, a previsão de que para "cada órgão do Poder Judiciário" haverà 

"um órgão do Ministério Público correspondente, desenvolvendo as suas atribuições de 

maneira conjunta e interdependente"22
J Verifica-se, portanto, que o diálogo institucional 

entre esses dois órgãos constitucionais tem, por corolário, todos os elementos necessários para 

que a efetividade da proteção ambiental seja alcançada. 

2.4.2 Atuação do Ministério Público no entendimento dos Tribunais 

Em face do afírmado anteriormente, mister se faz a visualização do entendimento dos 

Tribunais Superiores a respeito da atuação do Ministério Público, o que se realiza agora com 

base em recentes decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo STJ no que 

tange à atividade de auxílio ao Poder Judiciário e ao comprometimento do parquet com a 

proteção judicial do meio ambiente qualifícado. 

220 A previsão constitucional relativa ao Ministério Público encontra-se nos arts. 127 a 130-A. 
221 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER Tiago. op.cit, p. 1243. 
222 CAPPELLI, Silvia. O papei do Mini•iério Pó•blico frente à mudança climática. Doutrinas Essenciais. 

Organizadores: Édis Milaré e Paulo Affonso Leme Machado. São Paulo: Revista dos Tribunais, Vol. VI, 
2011, p. 638. 

223 GONÇALVES, op.cil., p. 1320. 
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No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) n° 576155/DF de relataria do 

Ministro Ricardo Lewandowski224
, o STF analisou a "legitimidade do Ministério Público para 

promover ação civil pública em defesa da ordem tributária, do patrimônio público e dos 

interesses e direitos difusos da coletividade do Distrito Federal". Foi decidido, no que atinge o 

escopo do presente estudo, que é legítima a atuação do parque! na defesa de interesses 

metaindividuais - difusos, coletivos e individuais homogêneos. E não há dúvida de que o 

melhor exemplo de direito difuso é o ambientaL 

Interessantes, também, os argumentos demonstrados pelo relator do RE n° 

254764/SP225
, Ministro Marco Aurélio, em que a discussão girou em torno da amplitude do 

requerimento apresentado pelo Ministério Público na exordial de ação civil pública. Consta da 

inicial pedido "consistente na obrigação de dar tratamento adequado ao esgoto, antes do 

lançamento em águas fluviais, em prazo determinado". O Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo considerou que aceitar o pedido como formulado acarretaria "ofensa aos princípios 

da autarquia municipal e da independência dos Poderes" e declarou extinto o processo sem 

julgamento de mérito. Em sua fundamentaçã.o o relator do RE alerta para "a importância 

revelada pela Carta da República em relação ao meio ambiente" e informa que nos casos em 

que o Poder Público descumpre "regras próprias à vida em sociedade, à preservação do meio 

ambiente, abre-se campo propício para, mediante ação civil pública, chegar-se à condenação à 

obrigação de fazer". O STF conheceu do recurso e afastou a extinção declarada. 

Verificou-se neste item a importância da atuação do Ministério Público na proteção 

ambiental, sua relação direta com a questão da efetividade das normas de competência 

relacionadas com o tema e os variados instrumentos utilizados para tanto. 

Voltar-se-á ao julgamento do RE n° 254764/SP mais adiante, em que se ampliará o 

objeto de discussão. 

2.5 A atuação dos Tribunais em matéria ambientai 

224 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Recurso Extraordinário n° 576155/DF. Relator Ministro 
Ricardo Lewandowski. Jnlgamento em 12/08/2010. Prutes: Ministério Público do Distrito Federal e 
Territórios, Distrito Federal e B1ink Mobil Equiprunentos Educacionais Ltda. Brasília. Disponivel em 
http://redir. stfjus. br/paginadoqmb/paginador.jsp?docTP=AC&doc!D=618222. Acesso em 15 jan. 2012. 

225 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Recurso Extraordinário no 254764/SP. Relator Ministro 
Marco Aurélio. Julgamento em 24/08/2010. Partes: Ministério Público do Estado de São Paulo e Município 
de Sorocaba. Brasília. Disponível em 
http://redir.stf.jus.br/paginadmpub/paginador.jsp?docTP=AC&docJD=619311. Acesso em 15 jan. 2012. 
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Com o escopo de ratificar o posicionamento dos vários autores citados e das questões 

discutidas, é de grande utilidade a demonstração do que na prática ocorre nos tribunais. Este 

estudo não tem a pretensão de esgotar o tema e expor todos os posicionamentos adotados em 

todos os tribunais brasileiros. Pretende, apenas, mesmo que timidamente, apresentar as 

divergências jurisprudenciais em relação àquilo que foi objeto de discussão. 

2.5.1 Atuação do Supremo Tribunal Federal em matéria de competência ambiental 

lmpmia iniciar a demonstração do posicionamento prático dos tribunais no 

julgamento de casos emblemáticos pelo órgão máximo do Poder Judiciário. Foram 

selecionados alguns casos em que as questões ambientais foram discutidas, mesmo que não se 

tratasse do cerne principal da decisão. 

2.5.1.1 A demora da prestação jurisdicional como fator impeditivo da proteção ambiental 

Inicialmente, em complementação à análise do RE n° 254764/SP, já mencionado, é 

de crucial importância a verificação do que se afirmou a respeito da não efetividade de 

julgamentos em que a análise do mérito - ou seja, a proteção ambiental - fica adiada durante 

anos, pela discussão de outras questões, muitas vezes de cunho meramente processual. Neste 

caso, em que foi proposta ação civil pública pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, 

o tempo de tramitação do processo figura-se como abusivo: consta na decisão do STF que o 

Juízo de I o grau fixou o termo inicial para o início de algumas obras necessárias em 02 de 

fevereiro de 1993; o RE tramitou durante 6 anos no Tribunal de Justiça de São Paulo, foi 

distribuído no STF em 16/09/1999 e seu julgamento ocorreu em 24/08/2010. Isso significa um 

período de mais de 17 anos somente para se chegar à decisão quanto á legitimidade do 

Ministério Público para a proteção dos direitos transindividuais. A tutela jurisdicional 

pretendida, neste caso, claramente não foi alcançada. 

2. 5. I. 2 Competência da Justiça Federal baseada no interesse da União 

No RE n° 228.955-9/RS226 a discussão gtrou em torno da não admissão, pelo 

Tribunal Regional Federal (TRF) da 4• Região, da competência da Justiça Federal no processo 

226 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Recurso Extraordinário n° 228.955-9/RS. Relator Ministro 
limar Galvão. Julgamento em 10/02/2000. Pmtes: Ministério Público Federal e Município de São Leopoldo. 
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e julgamento de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal com o objetivo de 

impedir dano ambiental. O Tribunal a quo levou em consideração o disposto no § 3° do art. 

109127 da CRFB/88. 

Como se nota pela parte final do dispositivo, foi concedido comando ao legislador 

derivado para editar, no âmbito do direito previdenciário, lei permitindo a competência da 

Justiça Estadual para processo e julgamento dos feitos mencionados, quando não houver vara 

da Justiça Federal no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários. Não foi esta a opção 

do legislador da Lei 7.347/85, que determinou em seu art. 2° que as "ações previstas nesta Lei 

serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional 

para processar e julgar a causa"228 Como se observa, nada é mencionado a respeito de a 

competência ser da Justiça Federal ou EstaduaL 

No RE que se comenta, o Ministro relator deu provimento ao recurso interposto sob 

o argumento de que: 

Juiz Federal também tem competência territorial c funcional, razão pela qual não pode 
ela, no caso de ações civis públicas intentadas pela União ou contra ela, ser considerada 
excluída pela norma questionada por efeito exclusivo da expressão 'no foro do local 
onde ocorrer o dano'. 229 

O Município onde ocorreu o dano integra não só o foro estadual quanto o federal. 

Observou o Ministro, na hipótese, a presença de interesse da União e, portanto, de 

competência da Justiça Federa!. 

Já se criticou, neste estudo, a questão de se proteger o ente federativo em detrimento 

do bem ambiental. A utilização da mesma sistemática adotada para outras matérias, nos 

conflitos que envolvem a proteção ao meio ambiente, talvez deva ser revista. E também não 

se trata da propositura de qualquer alteração nos termos previstos na Constituição, pois seria 

Brasília. Disponível em: h!tp://redir.stfjus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP~AC&doc!D~252820. 

Acesso em 15 jan. 2012. 
227 BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Constituição (1988). Art. 109, § 3° - Serão processadas e 

julgadas na justiça estadual, uo foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem 
parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo 
federal, c, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejarn também processadas e 
julgadas pela justiça estadual. (não há grifo no original). Brasília. Disponivel em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/Constituícao/Constituicao.htm. Acesso em 15 ian. 2012. 

228 BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA Lei 7.347 de 24/07/85. Disciplina. a ação civil pública de 
responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, 
estético, histórico, turistico e paisagístico (VETADO) e dá outras providências. Brasília. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 03/Leis/L 7347Compilada.htm. Acesso em 15 j1m. 2012. 

229 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Recurso Extraordinário no 228.955-9/RS. Idem. 
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desnecessária. Bastaria assim a adoção de uma nova ética, uma nova mentalidade 

ambiental230
. 

Em continuidade à apresentação do entendimento do STF, tem-se o RE n° 454.740-

6/AL231 Vislumbra-se, aqui, a aplicação da regra geral adotada nas decisões judiciais: a 

preservação dos bens ambientais leva em consideração o ente federativo a ele pertencente e 

não a sua importância para a vida humana. Para o Excelso Pretória, a simples presença de um 

bem do patrimônio da União acarreta o deslocamento da competência para processo e 

julgamento da questão pela Justiça Federal. Fundamenta sua decisão na mera aplicação dos 

atis. 20, Ill e 109, IV, ambos da CRFB/88232
, visto que o crime ambiental foi praticado em rio 

que banha dois Estados-Membros. Questiona-se: se o rio pertencesse a apenas um dos Estados 

da Federação brasileira, não haveria reflexos em outros Estados? É possível conter os danos 

acarretados ao meio ambiente a somente um local? 

É importante frisar que não há, nestas considerações, a defesa pela adoção de uma ou 

outra "justiças". Não se quer afirmar que a Justiça Federal deve ser priorizada em detrimento 

da Justiça Estadual, ou vice-versa. O que se pretende com os questionamentos é deixar claro 

que a fundamentação para o deslocamento da competência para determinado órgão judiciário 

deve tomar por base o bem a ser protegido, sua relevância e a amplitude dos reflexos 

acarretados pelo dano, e não somente o fato de pertencer a um determinado ente federativo. 

Não se pode imaginar diferença no tratamento jurídico a ser aplicado, por exemplo, na análise 

do corte de árvores centenárias e ameaçadas de extinção em decorrência de estarem 

localizadas em áreas pertencentes a pessoas diversas. Novamente é essencial afirmar que o 

objetivo deve ser de proteção ao bem ambiental e não ao patrimônio de determinada pessoa 

jurídica de direito público. 

Mais adiante, na apresentação dos julgamentos do STJ, voltar-se-á a esta 

incongruência no posicionamento dos Tribunais. 

230 Esse tema será tmtado com mais profundidade no próximo capítulo. 
231 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Recurso Extraonliruhio n° 454.740-6/AL. Relator Ministro 

Marco Aurélio. Julgamento em 28/04/2009. Partes: Usina Serra Grande S/ A. Ministério Público do Estado 
de Alagoas. Brasília. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP~AC&dociD~599420. Acesso em 15 jan. 2012. 

232 BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Constituição (1988). Art. 20, li!: "São bens da União: os lagos, 
rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de mn Estado, sirvam 
de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenhmn, bem como os 
terrenos marginais e as praias flm~ais". Art. 109, IV: "Aos juízes federais compete processar e julgar: os 
crimes políticos e as infrações penais prJticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de 
suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da 
Justiça Militar e da Justiça Eleitoral'' Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em 15 jan. 2012. 
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2.5.1.3 Competência do .Juiz de Paz para zelar pela observância das normas de proteção 

ambiental 

Em continuidade à análise do entendimento do STF em relação às questões 

conflituosas no âmbito da competência ambiental, impende mencionar a ação direta de 

inconstitucionalidade (ADI) n° 2.938-0/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau. Nesta ação 

toi discutida a constitucionalidade, dentre outros dispositivos, do inciso X do art. 15 da Lei 

Estadual n° 13.454/00233 Consta da ementa da decisão: 

JUIZ DE PAZ. COMPETÊNCIAS FUNCIONAIS, ZELAR PELA 
OBSERVÂNCIA DAS NORMAS RELATIVAS Á DIWESA DO MEIO 
AMBIENTE E VIGILÂNCIA ECOLÓGICA SOBRE AS MATAS. 
PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO SEU CUMPRIMENTO. 
CONSTITIJCIONAUDADE. ART. 225 E 98, 11 DA CR/88, 

10. Lei estadual que define corno competência funcional do juiz de paz zelar, 
na área territmial de sua jurisdição, pela observância das nonnas concen1entcs à defesa 
do meio ambiente e à vigilância sobre as matas, rios e fontes, tomando as providências 
necessárias ao seu cumprimento, está em. consonância com o art 225 da Constituição do 
Brasil, desde que sua at1mção não importe em restrição às competências mmlicipal, 
estadual e da União.23

'
1 

Segundo o voto do Ministro relator, deve ser conferida interpretação conforme a 

Constituição em relação à expressão 'providências necessárias', "de modo que as atividades 

do juiz de paz ficariam adstritas à comunicação de violação da lei às autoridades ambientais 

competentes, que tomarão as medidas"235 que importem na preservação do bem jurídico. Na 

verdade, como o art. 225 da CRFB/88 prevê que a proteção ambiental cabe tanto ao Poder 

Público quanto à coletividade, não haveria vedação à atuação do Juiz de Paz nestas hipóteses. 

O STF procurou vedar, com a decisão, a atribuição de poder de polícia ao Juiz de Paz e 

determinar a obrigatoriedade de sua atuação nas hipóteses de dano ambiental em 

contraposição à facultatividade de agir do cidadão. 

233 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ação Direta de Inconstitucionali<!ade n° 2.938-0/MG. Relator 
Ministro Eros Gmu. Jt~gamento em 09/06/2005. Partes: Procumdor-Geral da República, Governador do 
Estado de Minas Gerais e Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Bmsilia. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&doc!D=266959. Acesso em 15 jan. 2012. O 
dispositivo legal prevê que compete ao Juiz de Paz "zelar, na área territorial de sua jurisdição, pela 
observância das nonnas concernente à defesa do meio ambiente c à vigilância ecológica sobre matas, rios e 
fontes, tomando as providências necessárias ao seu cumprimento". 

234 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.938-0/MG. Idem. 
235 BRASIL. SUPREMO TRlBUNAL FEDERAL. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.938-0/MG. Idem. 
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2.5.1.4. A inspeção veicular como matéria relativa à proteção do meio ambiente 

É interessante, ainda, tàzer menção à discussão realizada pelos Ministros do STF na 

ADI n° 3.338-7/DF236
, a respeito da instituição de programa de inspeção e manutenção de 

veículos em uso no âmbito do Distrito Federal. Editada lei que instituía o programa, foi 

proposta ação para declarar sua inconstitucionalidade pelo procurador-geral da República, por 

considerar que, na verdade, tratava-se de matéria relativa a trânsito e não de matéria relativa à 

proteção ambiental. Forçoso lembrar que a primeira é competência legislativa da União e a 

segunda, competência comum a todos os entes federativos. O Ministro Joaquim Barbosa, 

relator, considerou que a lei não dispunha a respeito de proteção ao meio ambiente. Iniciou-se, 

no entanto, debate entre os Ministros, visto que alguns consideravam que a lei determinava a 

inspeção veicular também com o objetivo de controle de emissão de gases pelos veículos que 

circulariam pelo Distrito Federal e, portanto, seria relativa à proteção ambientaL Por maioria 

de votos esta tese protetiva prevaleceu. E o meio ambiente agradeceu. 

Neste item, procurou-se demonstrar o entendimento do STF a respeito de algumas 

matérias relativas à proteção ambiental. Não se pretendeu abranger todo o atuar do Guardião 

da Constituição e sim seus posicionamentos mais recentes relacionados a tópicos específicos 

neste âmbito. Verifica-se, pelas decisões apresentadas, que ainda há muito para ser discutido e 

organizado no que diz respeito à construção de uma "nova mentalidade ambiental", mas 

constata-se que o meio ambiente tem encontrado, mesmo timidamente, um guardião legítimo 

de seus interesses. 

2.5.2 Atuação do Superior Tribunal de Justiça em matéria de competência ambiental 

Paralelamente ao posicionamento do guardião da Constituição, é de grande valia a 

análise dos julgamentos ocorridos em outros Tribunais como meio de demonstrar seus 

comprometimentos com a proteção ambiental. Em continuidade, serão apresentadas as 

discussões ocorridas no âmbito do guardião da legislação federal, ou seja, o Superior Tribunal 

de Justiça. 

236 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3.338-7/DF. Relator 
Ministro Joaquim Barbosa. Julgamento em 31/08/2005. Partes: Procurador Geral da República, Govemador 
do Distrito Federal e Câmara Legislativa do Distrito Federal. Brasília. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&dociD=485458. Acesso em 15 jan. 2012. 
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2.5.2.1 Legitimidade para a cobrança de multa ambiental 

Antes da edição da LC 140/11, tanto a fiscalização quanto a aplicação de multas 

poderiam ser efetuadas, simultaneamente, nos âmbitos federal, estadual e municipal. 

Atualmente, este dispositivo legal possui determinação expressa (art. 17) em relação à 

cobrança de multa apenas pelo órgão que concedeu o licenciamento ambientaf37 Como jà 

mencionado, ainda é cedo para se afirmar que os conflitos acerca da competência não mais 

ocorrerão nesta seara em função da vigência deste dispositivo regulamentador. Mesmo que tal 

afastamento ocorra, há utilidade na demonstração do entendimento do STJ anterior à edição 

da mencionada lei complementar, nem que seja pelo fator histórico. 

O Recurso Especial (REsp) n° 1.264.302/SC teve por origem ação ordinária com 

pedido de declaração de nulidade de auto de infração ambiental decorrente de dano ao meio 

ambiente ocorrido em terreno de marinha. O TRF da 4" Região anulou a sentença de oficio, 

visto que o 

. Ministério Públíco Federal deve manifestar-se em causa na qual se discute nulidade 
de auto de infração ambiental porque, no mais das vezes, o interesse envolvido 
transcende o interesse meramente patrimonial no crédito gerado, abarcando discussões 
de cunho substancial que dizem respeito ao meio ambiente em si?38 

Vislumbra-se, nestes autos, a questão anteriormente mencionada, dos interesses 

envolvidos nos conflitos ambientais. O TRF reconheceu, aqui, o interesse público envolvido 

na disputa, visto que a proteção do meio ambiente prevalece sobre o crédito gerado pela 

multa. Não significa, obviamente, que não haja interesse na arrecadação dos créditos 

decorrentes da aplicação de penalidades. Mas nas questões ambientais, a preservação e a 

aplicação de sanções, como por exemplo a recuperação de área devastada, devem prevalecer 

sobre os créditos devidos. 

237 BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Lei Complementar n° 140/11. Art. 17. "Compete ao órgão 
responsável pelo licenciamento ou autorização, conforme o caso, de um empreendimento ou atividade, 
lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo para a apuração de infrações à 
legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou autorizada". Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/CC1VIL_03/LEIS/LCP!Lcpl40.htm. Acesso em 15 jan. 2012. 

238 BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Recurso Especial no 1.264.302/SC. Relator Ministro 
Mauro Campbell Marques. Julgamento em 08 nov. 20 li. Partes: Silvia Christiane Rcbello Marchetti, 
Ministério Público Federal e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -
IBAMA. Brasília. Disponível em: 
https://ww2 .stj .jus.br/revistaeletronica/ Abre _Documento.asp?sSeq~ 11 07009&sReg=20 11 O 122954 7 &sData 
~20 11120 l&formato~PDF. Acesso em 20 jan. 2012. 
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No julgamento do REsp n° 1268252/SP239 discutiu-se, dentre outros conflitos, a 

legitimidade ativa da Fazenda Pública para cobrar crédito de natureza ambiental em execução 

fiscal. A multa foi aplicada por ausência de licença ambiental. Foi analisada nos autos, no que 

tange ao interesse do presente estudo, matéria a ser verificada no âmbito de Recurso 

Extraordinário em função da não observância ao disposto nos arts. 23, r e 24 da Carta Magna. 

Porém, as partes não interpuseram o RE, o que, por si, inviabilizou a análise pelo STJ da 

"possível" violação. Foi reconhecido pelo relator que admitidos os argumentos a respeito da 

questão de competência a solução do litígio poderia ser alterada, porém, foi obrigado a 

aplicar, na hipótese, a Súmula l26/ST.J240 Portanto, permaneceu legítima a cobrança de multa 

ambiental pela Fazenda Pública estadual. 

2.5.2.2 Crimes ambientais e os interesses envolvidos nas discussões 

A problemática envolvida neste item que se inicia tem por ongem a omissão 

legislativa em determinar a competência para o processo e julgamento das condutas previstas 

na Lei n° 9.605/98241 É entendimento do STJ que a competência será, em regra, da Justiça 

Estadual, salvo se comprovado o interesse da União. Neste último caso, a competência será da 

Justiça Federal, por observância do disposto no inciso I do art. 109 da CRFB/88. Começa, 

aqui, a insegurança jurídica decorrente do caráter subjetivo que envolve o entendimento da 

expressão "interesse da União", como demonstra a jurisprudência do Tribunal a seguir 

colacionada. 

No Recurso em Habeas Cmpus (RHC) n° 24.338/AP242
, questionou-se a 

competência para processo e julgamento de crimes ambientais. Foi proposta denúncia em face 

239 BRASIL. SUPERIOR TRlBUNAL DE ruSTIÇA. Recurso Especial no 1268252/SP. Relator Ministro Mauro 
Campbcll Marques. Julgamento em 22 nov. 2011. Partes: Bmmau Comércio de Óleos Vegetais Ltda c 
Fazenda do Estado de São Paulo. Brasília. Disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/rcvistaclctronica/ Abre_ Documento.asp?sSeq~ 1107009&sReg~20 110122954 7 &sData 
=201 I I20I&formato~PDF. Acesso em 20 jan. 2012. 

240 BRASIL. SUPERlOR TRIBUNAL DE mSTIÇA. Súmula I26: "É inadmissível recurso especial, quando o 
acordão recorrido assenta em fundamentos constitucional c infraconstitucional, qualquer deles suficiente, 
por SI só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário". 
http:/ /www. stj jus. br/SCON/sumanot/toc.jsp? &b~TEMA&p~true&t~&l~ I O&i~ 121 #TlT I 28TEMAO. 
Acesso em 20 jan. 2012. 

241 BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Lei 9.605/98. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Dispmúvel em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9605.htm. Acesso em 16 jan. 2012. 

242 BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE ruSTIÇA. Recurso em Habeas Corpus no 24.338/AP. Relatora 
Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Julgamento em 18 oul. 20 I I. Partes: Reginaldo Vilhena de Araújo 
e Tribtmal Regional Federal da I' Região. Brasília. Disponível em: 
https:/ /ww2. slj.jus. br/revistaeletronica/ Abre_ Documento.asp?sSeq~ 1 098462&sReg=o20080 1788713&sDala 
~20111103&formato~PDF. Acesso em 22 jan. 2012. 
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dos recorrentes pela prática de pesca em local proibido - "proximidades de ilha marinha, 

dentro da área da reserva ecológica". Segundo a fundamentação da Ministra relatora, 

"havendo a descrição de fatos que são tipificados como crime, em área de propriedade da 

União, erigida como de preservação permanente, por decreto federal, a competência só pode 

ser do Juízo Federal respectivo". Trata a hipótese do que já foi objeto de crítica: protege-se o 

ente federativo - seus bens, serviços ou interesses - ao invés do patrimônio ambiental. Tal 

constatação pode ser verificada pela argumentação apresentada na decisão: "em regra, os 

crimes ambientais são da competência da Justiça Comum Estadual, a não ser que, como na 

espécie, haja interesse da União". Ou seja, a mera presença deste interesse é suficiente para 

deslocar a competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Não se está defendendo, 

aqui, a superioridade técnica das decisões no âmbito de uma ou outra "Justiça", e sim que o 

disposto no inciso IV do art. l 09 da CRFB/88243 não deveria ser utilizado para os crimes 

ambientais. Defende-se, por corolário, a necessidade de se priorizar o bem ambiental em 

detrimento de "bem, serviço ou interesse" de um dos entes federativos - no caso, da União. 

Entendimento consentâneo com o afirmado encontra-se no Habeas Corpus (HC) no 

144.481/MT244 A denúncia foi oferecida levando em consideração crime ambiental praticado 

contra animal silvestre de espécie considerada ameaçada de extinção pelo Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente - IBAMA Apesar de a decisão ter fundamentado a competência da 

Justiça Federal pela presença deste órgão, com base no mesmo dispositivo constitucional já 

mencionado - ali. !09, IV -,vislumbra-se a proteção ao bem ambiental - espécie ameaçada 

de extinção. A confirmação dessa afirmativa é verificada em decorrência da fundamentação 

utilizada pelo juízo a quo ao denegar a ordem do habeas cmpus proposto em primeira 

instância245
: "a prática de crime contra animais relacionados na Lista das Espécies da Fauna 

Brasileira Ameaçados de Extinção justifica a proteção e fiscalização do IBAMA". A 

sistemática da preservação do bem ambiental, em consequência, ocorre pela existência de 

uma lista identificando tais bens e não em função do órgão com atribuição para criá-la. 

243 BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Constituição (1988). Art. !09. "Aos juizes federais compete 
processar e julgar: ... IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, 
serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as 
contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;". Dispouivel em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivii_03/Constiluicao/Constituicao.htm. Acesso eml5 jan. 2012. 

244 BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Habeas Corpus no 144.481/MT. Relator Ministro Vasco 
Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS). Julgamento em 27 set. 2011. Partes: André Stumpf 
Jacob Gonçalves e outro e Tribunal Regional Federal da I' Região. Brasília. Disponível em: 
https:l /ww2. stj .jus.br/revistaeletronical Abre_ Documento.asp ?sSeq~ 1 093080&sReg=20090 15657 40&sData 
~20 IllOIO&formato~PDF. Acesso em 22 jan. 2012. 

245 Idem. Habeas Corpus no 200901000114769 impetmdo no Tribunal Regional Federal da I' Região. 



80 

Na decisão anterior, a fundamentação para o deslocamento para a Justiça Federal se 

deu pela presença do IBAMA, órgão federal, e, em consequência, pela presunção de interesse 

da União na questão. Porém, nem mesmo aqui há unanimidade de posicionamento. No RHC 

n° 26.483/ AM246
, o relator, em sua fundamentação, informa "que a atribuição do IBAMA 

(autarquia federal) como responsável pela fiscalização e preservação do meio ambiente não 

atrai a competência da Justiça Federal, tendo em vista a ocorrência, apenas, de interesse 

genérico e indireto da União". 

Constata-se, portanto, que no pnmerro caso, a presença do IBAMA servm para 

fundamentar o deslocamento da questão para a Justiça Federal. No segundo, porém, a simples 

presença deste órgão federal não serviu para comprovar o interesse direto necessário para 

deslocamento de competência similar. 

No mesmo julgamento, também foi considerado o bem jurídico protegido - no caso, 

um bem integrante do patrimônio do Município de Manaus. Mais uma vez faz-se 

necessário o alerta no que tange ao objeto de proteção: a prioridade a ser concedida ao bem 

ambiental e não ao ente federativo e ao seu patrimônio. 

2.5.2.3 Crimes ambientais e a possibilidade de seus julgamentos no âmbito dos Juizados 

Especiais Criminais 

No transcorrer do presente estudo, buscou-se demonstrar a amplitude e a importância 

que deve ser concedida à proteção dos bens ambientais; que o objetivo protetivo é ao meio 

ambiente qualificado, ou seja, equilibrado e saudável; e, ainda, que não se trata de bem a ser 

usufruído apenas pela geração presente, visto que a Constituição brasileira garantiu esse 

direito também às gerações futuras. 

No Conflito de Competência (CC) n° 116.040/BA247
, discutiu-se a respeito do juízo 

competente para processo e julgamento de questão relacionada à prática de crime ambiental 

consistente na construção de imóvel em área de proteção ambiental. Em sua fundamentação o 

2
'
16 BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso em Habeas Corpus no 26.483/AM. Relator 

Ministro Jorge Mussi. Julgamento em 02 ago. 2011. Partes: José Souza de Paiva e Tribunal Regional Federal 
da !' Região. Brasília. Disporúvel em: 
https://ww2 .stj .jus.br/revistacletrorúca/ Abre_ Documento.asp?sSeq= I 07659l&sReg=20090 1463030&sData 
=20ll0829&formato=PDF. Acesso em 22jan. 2012. 

247 BRASil.. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Conflito de Competência no 116.040/BA. Relator Ministro 
Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE). Julgamento em !! maio 20! 1. Partes: Juízo 
Federal da 17" Vara Criminal da Seção Judiciária do Estado da Bahia e Juízo de Direito do Primeiro Juizado 
Especial Criminal de Salvador BA. Brasília. Disporúvel em: 
https://ww2. slj.jus. br/revistaeletrorúca/ Abre_ Documcnto.asp ?sSeq= 106037 4&sReg=20 li 003 79936&sData 
=20 11060 l&formato=PDF. Acesso em 22 jan. 2012. 
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relator esclareceu que o "Juízo de Direito do I" Juizado Especial Criminal da Comarca de 

Salvador/BA declinou de sua competência, determinando a remessa dos autos à Justiça 

Federal" por considerar que o direito ao meio ambiente extrapola o âmbito de interesse dos 

Estados-membros da Federação e, pmtanto, deve ser objeto de análise pela Justiça Federal. 

Acertada, pelo que foi defendido até aqui, a decisão de 1 o grau. Porém, não foi esse o 

entendimento do STJ. Afirmou, em seu voto, o Ministro Haroldo Rodrigues (Desembargador 

convocado do TJ/CE) que "a simples construção em área destinada à preservação ambiental, 

por si só, não atrai a competência da Justiça Federal, quando não evidenciado o interesse da 

União". É possível afirmar que a construção em área destinada à preservação ambiental tem o 

caráter de simplicidade afirmado pelo relator? 

No intuito de explicitar o que se critica na decisão acima248
, é necessária uma 

digressão a respeito da chamada "função ambiental da propriedade", que segundo texto 

apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul em seu site249
, "consiste 

em uma atividade do proprietário e do Poder Público exercida como poder-dever em favor da 

sociedade, titular do direito difuso ao meio ambiente". Trata-se de uma prestação positiva do 

detentor da propriedade no sentido de proteger o meio ambiente e decorre da função social 

daquela. Esta última, já amplamente discutida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência. 

Para que se efetive esta função ambiental da propriedade, o inciso IH do § 1° do art. 

225 da CRFB/88250 prevê comando para que o Poder Público defina espaços territoriais a 

serem especialmente protegidos. Regulamenta esse dispositivo constitucional a Lei 

9.985/0025
l Vários outros documentos legais (não mencionados por fugirem do tema 

248 Apesar de não se encontrar diretamente ligado à questão que se discute no presente estudo, não se pode deixar 
de alertar para o fato de o legislador da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98), ter previsto crimes 
considerados de menor potencial ofensivo, cuja competência para processo e julgamento é dos Jui7.ados 
Especiais Criminais. Admitir-se que a prática de detenninados crimes ambientais possa ser punida com o 
pagamento de cestas básicas é criticável no momento atual de preocupação com a manutenção de mn 
ambiente qualificado, essencial à sadia qualidade de vida das pessoas. Imagine-se, por exemplo, a aplicação 
de uma pena privativa de liberdade de 9 a 18 meses e multa para aquele(a) que matar espécime da fauna 
silvestre ameaçada de extinção (art. 29 da Lei 9.605/98). E além: como se trata de crime de menor potencial 
ofensivo, assim considerado pelo art. 61 da Lei 9.099/95, nem mesmo haverá processo, ou seja, será 
oferecida a possibilidade de transação penal e a morte do animal valerá uma cesta de alimentos. 

249 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Doutrina. Disponível em: 
http://www.mp.rs.gov.br/ambiente/doutrina/id20.htm. Acesso em 03 fev. 2012. 

250 BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Constituição (1988). Art. 225, § 1', lll: "Para assegurar a 
efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: definir, em todas as unidades da Federação, espaços 
tenitoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão pennitidas 
somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que 
justifiquem sua proteção". Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em 03 fev. 2012. 

251 BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Lei 9.985 de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, §Iº, 
incisos I, li, Ili e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
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proposto) também dispõem a respeito do mesmo assunto. Esta inflação legislativa, "pode 

provocar confusão no momento de se identificar um espaço territorial específico e seu 

regime"252 Verifica-se, no entanto, a importância da instituição e manutenção de tais áreas 

para a preservação ambiental e como forma de cumprimento do comando previsto no capul 

do a1t. 225 da CRFB/88. Logo, nenhuma alteração nestas áreas pode ser considerada 

"simples" como afirmado pelo relator da decisão anteriormente comentada. 

Regressando à decisão proferida pelo Ministro no CC n° 116. 040/BA, constata-se 

claramente a ausência da mencionada nova mentalidade ambiental e uma falta de preocupação 

com aquilo que deveria ser objeto de maior relevância: o bem ambiental. 

Em severa crítica ao atuar dos juristas brasileiros, Roxana Cardoso Brasileiro Borges 

esclarece que: 

Tal posicionamento dominante, em desacordo com a teotização apresentada, é, em 
parte, fruto do manuseio inadequado do ordenamento jurídico brasileiro, que 
dcsconsidem as normas constitucionais, ao lado do apego da maioria dos juristas, 
principalmente dos que compõem o Poder Judici:írio, a concepções de direilo 
impróprias para o atendimento das necessidades da sociedade contemporânea, como a 
necessidade de manutenção de um meio ambiente equi1ibrado. 253 

A autora conclui suas ponderações informando que tais posicionamentos devem 

mudar, pois, caso contrário, "o processo de degradação ambiental será cada vez mais 

irreversível" e mais longe estará a manutenção em um nível ideal do meio ambiente 

qualificado exigido pela CRFB/88254 É, mais uma vez, a constatação da necessidade de novas 

mentalidade e ética ambientais. 

2.5.2.4 Crime ambiental praticado por indígena. Competência da Justiça Estadual 

O legislador constituinte determinou que a proteção dos direitos relacionados com a 

coletividade indígena seria da competência da Justiça Federal. O fato de ser autor ou vítima 

de condutas criminosas, porém, não deve ser levado em consideração no sentido de 

Na!ureza e dá outras providências. Disponível em: htip://www.planallo.gov.br/ccivil_ 03/LEIS/L9985.htm. 
Acesso em 03 fev. 2012. 

252 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Função Ambientai da Pro11riedade. Doutrinas Essenciais - Direito 
Ambiental. Revista dos Tribunais. Organizadores: Édis Milaré e Paulo Affonso Leme Machado. São Paulo: 
Revisla dos Tribunais, Vol. li, 20!1, p. 1314. 

253 BORGES, op.cit., p. 1326. 
25

"
1 BORGES, op.cit., p. 1326. 
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determinar essa atração255 Não se pode confundir a proteção do meio ambiente com aquela 

das comunidades indígenas. Com esse entendimento, foi determinada a competência do Juízo 

da Vara Especializada do Meio Ambiente e Questões Agrárias de Manaus/AM no CC n° 

93.120/ AM256
, em que se analisou a questão de a suposta autora do delito - indígena - ter 

construído imóvel em área destinada á preservação ambiental. 

Verifica-se, aqui, o conflito entre dois direitos constitucional mente protegidos: os 

direitos das comunidades indígenas e a proteção do meio ambiente. Em relação aos primeiros, 

há norma constitucional expressa determinando a competência para processo e julgamento de 

seus conflitos. Não se pode dizer o mesmo em relação à segunda. 

2.5.2.5 Competência determinada pela presença de um ente federativo e não pelo bem 

ambiental a ser protegido 

Assim como se verificou ocorrer no STF, também no STJ fundamenta-se a opção 

pela Justiça Federal ou Estadual levando-se em consideração o ente federativo e não o bem 

ambiental a ser protegido. Dois julgamentos de conflitos de competência analisados por este 

último Tribunal demonstram a relevância e a incongruência da questão sob análise. 

No CC n° ll4.798-RJ257 discutiu-se a competência para processo e julgamento do 

crime tipificado no art. 29, § ! 0
, IH, da Lei n° 9.605/1998, em decorrência da apreensão, em 

uma residência, de espécime pertencente à fauna silvestre conhecido por curió (myzohorus 

angolensis). Em sua fi.mdamentação a relatora informa que: 

a proteção ao meio ambiente constitui matéria de competência comum da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, motivo pelo qual, para se afirmar ser o 
delito contra a fauna de competência da Justiça Federal, é necessário que se revele 

255 Esse entendimento, inclusive, é pacífico no STJ, como se verifica pelo teor da Súmula 140: "Compete a 
Justiça Comum Estadual processar e julgar crime em que o indígena figure como autor ou vítima". 

256 BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Conflito de Competência n" 93.!20/AM. Relator Ministro 
Jorge Mussi. Julgamento em 09 jun. 201. Partes: JUÍZO FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 
CRIMINAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS e JUÍZO DE DIREITO DA 
VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE E DE QUESTÕES AGRÁRIAS DE MANAUS. 
Brasília. Disponível em: 
https://ww2 .stj .jus.br/revistaeletronica! Abre _Documento.asp ?sSeq=9795!8&sReg=200800092468&sData= 
20!006!7&formato=PDF. Acesso em 20 jan. 2012. 

257 BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Conflito de Competência n" 114. 798-RJ. Relatora Ministra 
Maria Thereza de Assis Moura. Julgamento em 14 mar. 2011. Partes: Juízo Federal do Primeiro Juizado 
Especial de Nova Iguaçu e Juízo de Direito do Primeiro Juizado Especial Criminal de Nova Iguaçu. Brasília. 
Disponível em: 
ht1ps://ww2. stj .jus.br!re,~staeletronica! Abre_ Documento.asp ?sSeq= l 04 277 4&sReg=20 l 00203 2280&sData 
=20110321&formato=PDF. Acesso em 20jan. 20!2. 



84 

evidente interesse da União, a teor do disposto no art. 109, inciso IV, da Constituição 
Federal. (não grifado no original) 

Afastou, ainda, a agravante prevista no inciso V do § 4° do art. 29 da Lei 9.605/98258
, 

mencionada no Termo Circunstanciado, por considerar que "a apreensão se deu no 'entorno 

da Reserva Biológica do Tinguá"', não configurando, portanto, interesse da União a justificar 

o processo e julgamento pela Justiça Federal259 

Verifica-se, mais uma vez, a primazia da proteção patrimonial em detrimento da 

proteção ambiental. 

Porém, no julganumto do CC n° 115 .282/RS, também de relato ria da Ministra Maria 

Thereza de Assis Moura, tem-se a seguinte ementa260
: 

PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA 
CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. ART. 34, INCISO ll, C/C ART. 29 DA LEI 
9.605/98. PESCA PROIBIDA EM ÁREA AD.JACENTE À ESTAÇÃO ECOLÓGICA 
DO TAIM/RS- UNIDADE DE CONSERVAÇÃO FEDERAL. OFENSA A BENS, 
SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO, SUAS AUTARQUIAS, OU EMPRESAS 
PÚBLICAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL. 
L Tendo sido o suposto delito cometido em área do entorno de Unidade de 
Com;ervação Federal, vislumbra-se prejuízo à União, Autarquias Federais ou Empresas 
Públicas Federais, motivo pelo qual o processamento e julgamento de crime contm a 
fauna compete à Justiça Estadual. (não grifado no original) 
2. Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo Federal da I" Vara de 
Rio Grande/RS, suscitado. 

Claramente se vislumbra a incongruência das decisões, ainda que proferidas pela 

mesma magistrada. No primeiro CC, a Ministra afastou a agravante e a competência da 

Justiça Federal, porque a área em que o animal se encontrava ficava no "entorno da Reserva 

Biológica do Tinguá"261
, não havendo, portanto, interesse da União. No segundo CC, porém, 

o fato de o suposto delito ter ocoHido em "área do entorno de Unidade de Conservação 

258 BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Lei 9.605 de 12 de fevereiro de 1998. Art. 29. Matar, perseguir, 
caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, 
licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida: § 4' A pena é aumentada 
de metade, se o crime é praticado: V - em unidade de conservação. Dispotúvel em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivii_03/leis/l.9605.htm. Acesso em 30 jan. 2012. 

259 BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE WSTIÇA Conflito de Competência n' 114. 798-RI. Idem. 
260 BRASIL. SUPERIOR 1RIBUNAL DE WSTIÇA. Conflito de Competência no 115.282/RS. Relatora 

Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Julgamento em 08 jun. 2011. Pm1cs: Juízo de Direito da 1" Vara 
Criminal de Rio Grande e Juizo Federal da 1" Vara de Rio Grande. Brasília. Dispmúvel em: 
https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ Abre_ Documento.asp?sSeq= 104 277 4&sReg=20 I 00203 2280&sData 
=2011032l&fonnato=PDF. Acesso em 20 jan. 2012. 

261 É de fundamental importância mencionar que a Reserva Biológica do Tinguá foi considerada pela 
Organização das Nações Utúdas (ONU) como Patrimônio Natural da Humanidade. Maiores informações a 
respeito da Reserva Biológica do Tingmí podem ser obtidas no site Desacato. Disponível em 
http://desacato.info/2010/07/reserva-biologica-do-tingua-%,E2%80%93-historia-e-natureza-num-ccnario-de
riqueza-e-tristeza/. Acesso em 03 fev. 2012. 
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Federal" servm de base para o deslocamento da competência para a Justiça Federal. A 

inconsistência das decisões se agrava por ter sido proferida pela mesma pessoa, em um curto 

espaço de tempo entre ambas. 

2.6. Conclusão parcial 

O que se buscou alcançar neste capítulo foi a demonstração da insegurança jurídica 

acarretada por posicionamentos contraditórios e muitas vezes inconsistentes dos Tribunais 

brasileiros no que diz respeito à proteção do bem ambiental. 

Para tanto, foi necessária a explanação do objeto de proteção aqui discutido, qual 

seja, o meio ambiente qualificado, aquele que pode ser considerado equilibrado, saudável para 

as pessoas que o usufruem ou que irão usufrui-lo. Verificou-se, ainda, que a edição de leis que 

garantam tal objetivo não é mais uma prioridade a ser observada, mas sim sua efetiva 

aplicação prática e célere. Adentrou-se, também, nos dispositivos constitucionais e legais que 

implícita ou explicitamente asseguram a realidade de tais garantias como forma de constatar o 

número suficiente de disposições legais a respeito do tema. 

Ponderações foram feitas, igualmente, a respeito das características das leis 

protetivas do meio ambiente, no sentido de se justificar o fundamento das divergências 

verificadas nas variadas decisões judiciais que analisam os conflitos que têm, nos dias atuais, 

se apresentado perante o Poder Judiciário. E que vêm aumentando a olhos vistos desde o 

momento em que a sociedade mundial tomou consciência da necessidade de uma mudança de 

mentalidade. Nesta seara, foram mencionadas as divergências a respeito de conceitos jurídicos 

indeterminados e a discricionariedade - administrativa e judicial - e as relações existentes 

entre tais expressões. 

Por fim, com o objetivo de demonstrar o comportamento dos Tribunais a respeito de 

diversas posições controvertidas, foram apresentados alguns julgamentos e a insegurança 

jurídica acarretada pelas direções, muitas vezes divergentes, tomadas pelos magistrados. 

Como já aqui mencionado, e objeto de maior aprofundamento no próximo capítulo, 

vários doutrinadores chamam a atenção para a necessidade de uma nova consciência 

ambiental, uma nova ética, em que a proteção ao meio ambiente seja priorizada em 

detrimento de questões processuais e hermenêuticas. Para o alcance de tal desiderato, é 

premente a busca de novos meios a serem aplicados nos tempos que surgem. Tempos em que 

o meio ambiente e a vida humana sobressaiam nos fundamentos das decisões judiciais. 



Capitulo 3 

PROPOSTAS ACERCA DA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO 

JlJLGAM~~NTO DAS QUESTÕES AMBIENTAIS 

1. Considerações Iniciais 

86 

O presente estudo não tem a pretensão de enveredar por buscas a possíveis soluções 

para os problemas já discutidos. Seria, logicamente., fora de propósito. Pretende, apenas, 

contribuir para a discussão referente à efetividade das normas de competência, levando-se em 

consideração os conflitos ambientais e a atuação do Poder Judiciário, como forma de alcançar, 

senão o término das violações ao meio ambiente, o meio mais próximo de um ideal protetivo. 

O objetivo é terminar - ou ao menos mitigar - com a insegurança jurídica que se 

vislumbra atualmente no que diz respeito ao julgamento dos assuntos relativos ao meio 

ambiente, como se demonstrou no capítulo anterior. Privilegiar apenas o ente federativo em 

detrimento do bem ambiental não parece ser uma alternativa adequada nesta seara, pois corre

se o risco de não se proteger aquilo que se pretende. 

As normas de competência foram dispostas pelo legislador constituinte originário, 

como já apresentado. A regulamentação do art. 23 da CRFB/88 pela Lei Complementar 

140/11, mesmo após longos anos de expectativa, se tornou uma realidade que se espera 

solucione algumas das divergências atualmente presentes nos tribunais. Mas tudo isso não é 

suficiente, visto que a existência de conflitos é inerente ao convívio humano. E somente ao 

órgão jurisdicional é dado o rmmus de fazer justiça afastando as controvérsias e obtendo a 

segurança jurídica necessária na procura por uma paz social efetiva. 

A seguir são apresentadas algumas propostas a serem avaliadas pela doutrina e pela 

jurisprudência para que a insegurança jurídica, acarretada por decisões polêmicas e, muitas 

vezes, contraditórias, e por discussões que fogem do objetivo primordial de defesa do meio 

b. 262 ' f: d am rente , seJa a asta a. 

A adoção de uma ou de várias delas deve visar, principalmente, a eliminação gradual 

das controvérsias relativas ao tema para que se assegure com efetividade a proteção prevista 

no art. 225 da CRFB/88. 

262 O exemplo mencionado em capítulo distinto é o do processo e julgamento de conflitos de competência que 
levam anos para serem decididos e sem que o mérito seja analisado. 
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2. Mudanças no posicionamento dos magistrados ao julgar questões ambientais 

Em primeiro lugar, como já mencionado no capítulo anterior, vislumbra-se como 

primordial para se atingir o objetivo de pacificação o desenvolvimento de uma consciência 

ecológica formadora "de uma nova mentalidade, um novo comportamento social do ser 

humano em relação ao meio ambiente, enfim, uma ética ambiental"263 Dissertando a respeito 

das perspectivas do Direito Ambiental para o próximo milênio, Marcelo Abelha Rodrigues 

leciona que 

Ainda dentro do campo da é1ica ambiental, temos que essa tomada de 
consciência tende a espraiar seus tentáculos na política e na administração pública de 
modo que estes deveres estejam ínsitos nas pessoas, fazendo com que existam, 
inexoravelmente, mud.~.nças de estilo de vida e civilização, a partir de atos corriqueiros e 
"inconscientes" do dia a dia, como passear de automóvel, dar destino ao lixo e ús 
embalagens, usar água e energia elétrica.26

"
1 

Tanto a "ética ambiental" quanto a "tomada de consciência" são indicativas para as 

pessoas em geral, mas devem ser consideradas cogentes para o Poder Público. 

Particularmente no âmbito de abordagem deste estudo, é primordial que o Judiciário brasileiro 

passe a adotar tais atitudes em seus julgamentos, tanto como forma de afastamento da 

insegurança jurídica quanto de maior proteção ao direito ao meio ambiente equilibrado. 

Assim se colocou o Ministro Gilmar Mendes, em seu voto, ao analisar na ADI no 

3.520/DF265
, a constitucionalidade da Lei de Bissegurança266

, quando informa que: 

À utopia do progresso científico, não obstante, deve-se contrapor o princípio 
responsabilidade, não como obstáculo ou retrocesso, mas como exigência de uma nova 

263 RODRIGUES, Marcelo Abelha. O Direito Ambiental no Século 21. Direito ambiental: fundamentos do 
direito ambiental. Doutrinas Essenciais. Organizadores: Édis Milaré e Paulo Affonso Leme Machado. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, Vol. I, 2011, p. 288/289. 

2641d em, p. 289. 
265 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3.520/DF. Relator 

Ministro Ricardo Lewandowski. Julgamento em 12/08/2010. Partes: Ministério Público do Distrito Federal e 
Territórios, Distrito Federal e Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda. Brasília. Dispomvel em 
http://redir.slf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&dociD=618222. Acesso em 15 jan. 2012. 

266 BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Lei 11.105/05. Regulamenta os incisos !1, IV e V do§ 1º do art. 
225 da Constituição Federal, estabelece nonnas de segurança e mecamsmos de fiscalização de atividades qne 
envolvam organismos geneticamente modificados - OGM c seus derivados, cria o Conselho Nacional de 
Biossegurança - CNBS, reestrutnra a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio, dispõe sobre 
a Política Nacional de Biossegurança- PNB, revoga a Lei nº 8.974, de 5 de janeiro de 1995, e a Medida 
Provisória nº 2.191-9, de 23 de agosto de 2001, e os arts. 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10 e 16 da Lei nº 10.814, de 15 de 
dezembro de 2003, e dá outms providências. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 03/_Ato2004-
2006/2005/Lei/LIIl05.htm. Acesso em !O nov. 2011. 
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ética para o agir humano, uma ética de responsabilidade proporcional à amplitude do 
poder do homem e de sua técnica?67 

Com uma abordagem que leva em consideração outro ângulo, mas com o mesmo 

viés inovador da necessidade de um posicionamento diverso do até aqui adotado nos 

Tribunais, Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer também adentram em tais 

considerações. Afirmam os autores que apesar de um número crescente de processos que 

tramitaram ou estão tramitando nos Tribunais Superiores (aspecto quantitativo), merece 

indagação "a qualidade da crescente intervenção do Poder Judiciário na esfera da tutela 

ambiental" (aspecto qualítativo)268 O objetivo seria investigar "tanto em que medida juízes e 

tribunais de fato estão sendo mais 'amigos' do ambiente e dos direitos socioambientais, 

quanto revisitar a permanente controvérsia sobre a legitimidade da intervenção judicial e até 

mesmo sua conveniência e oportunidade em diversas hipóteses"269 Significa afirmar que em 

decorrência do constante e excessivo aumento do primeiro aspecto, deve-se observar 

rigorosamente o segundo, sob pena de não se alcançar os resultados desejados pela sociedade 

ao recorrer à função estatal que aqui se analisa. 

Verifica-se, ainda, que não são todas as hipóteses de violação ao meto ambiente 

qualificado que necessitam da intervenção judiciária, mas, apenas aquelas em que a atuação 

administrativa não foi suficiente e efetiva para a garantia do chamado "mínimo existencial 

ecológico". Os autores citados anteriormente, porém, alertam para a realidade atual dos 

julgamentos das disputas ambientais pelo Poder Judiciário brasileiro ao afirmar que: 

apesar de uma série de exemplos que indicam uma forte intervenção em favor da tutela 
ambiental, ainda há muito por fazer, até mesmo por não faltarem exemplos de decisões 
no mínimo polêmicas por parte de Juízes e Tribunais, além de uma série de situações 
que apontam para wu evidente descaso com a tutela ambiental, privilegiando outros 
valores, notadamente o da livre iniciativa, além de, por vezes, atenderem aos reclamos 
injustificados (jurídica e moralmente) do poder econômico270 

No capítulo anterior viu-se que esta nova "mentalidade ambiental" está longe de ser 

alcançada, apesar de a consciência de sua necessidade já haver se tomado uma realidade. 

Ainda buscando meios de alcançar uma efetividade das normas ambientais que 

dispõem sobre a repartição de competência, é interessante trazer os ensinamentos de Paulo de 

267 BRASIL. SUPREMO 1RIBUNAL FEDERAL. ADI 11° 3.520/DF. Dispomvel em 
http://redir.stfjus.br/paginadorpub/paginadorjsp?docTP~AC&dociD~6Jl723. Acesso em lO nov. 201 L 

26
' SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. op.cil, p. 1223. 

269 Idem. 
270 Idem, p. 1243. 
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Bessa Antunes a respeito de uma resposta jurisdicional apta "a dar à sociedade e aos 

administradores os instrumentos capazes de colaborar para a solução de nossas mazelas 

ambientais quotidianas"27
l O autor procura demonstrar as "inúmeras dificuldades da 

implementação do federalismo ambiental"272 e propõe, como uma das soluções possíveis para 

saná-las a adoção, pelo STF, de uma "interpretação razoável ao conceito de norma geral, 

aplicando-o a cada caso concreto que lhe seja submetido"273 

Na verdade, não se trata de proposta de algo alheio ao já sumulado entendimento do 

órgão de cúpula do Poder Judiciário. A Súmula 400274 do Tribunal dispõe exatamente a 

respeito do que se afirma e determina que "decisã.o que deu razoável interpretação à lei, ainda 

que não seja a melhor, não autoriza recurso extraordinário pela letra A do art. 101, IH, da 

Constituição Federal". O que o autor propõe é que seja adotada uma visão diferente. 

Não se pode imaginar, no entanto, que a súmula possa ser utilizada para impedir a 

análise dos conflitos em face da CRFB/88 pelo STF, salvo se já houver manifestação anterior 

a respeito do mesmo tema. Nesse sentido, necessária a apresentação da discussão relativa à 

possibilidade de as listas telefônicas serem incluídas no conceito de livro para fins de 

imunidade tributária. A fundamentação do Ministro Relator esclarece que: 

Primeiro, coloque-se em seus devidos termos a questão da incidência da 
Súmula 400 em matéria constitucional. 

Há consenso, ao que parece, quanto à inacci!abilidade de o verbete ser 
invocado a fim de impedir o Supremo Tribunal Federal de dizer a última palavra sobre o 
texto constitucional. 

Isso é inadmissível. 
Outra será a situação quando, como ocorre no caso, o Supremo, por suas 

Turmas ou Plenário, já houver apreciado o mesmo tema e lhe tiver dado interpretação 
idêntica à do aresto recorrido.275 

Verifica-se que o fim visado pela decisão é privilegiar o princípio da celeridade e, ao 

mesmo tempo, evitar a insegurança jurídica decorrente de mudanças constantes no 

posicionamento do STF em relação ao que se discute. Não que isso importe na defesa de um 

271 ANTUNES, Paulo de Bessa. Federalismo e ComjJe!êndas Ambientais. PJo de Janeiro: Lumen Juris, 2007, 
p. 295. 

272 Idem, p. 293. 
273 Idem, p. 294/295. 
274 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Brasília. O dispositivo mencionado se refere à Constituição 

anterior, visto que a Súmula foi editada em 03 de março de 1964. Disponível em 
http://www.stf.jus. br/portalljurisprudenciallistar Jurisprudencia.asp?s 1 ~400 .NUME. %20NA0%20S.FLSV.& 
base~baseSumulas. Acesso em 27 fev 2012. 

275 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Agravo Regimental em Agravo de Instnunento 11° 132846-
l/SP. Relator Ministro Paulo Brossard. Julgamento em 23/06/1992. Partes: Estado de São Paulo e OESP 
Gráfica S.A. Brasília. Disponível em 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP~AC&docJD~274392. Acesso em 15 jan. 2012. 
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hermetismo jurisdicional, longe disso, pois a evolução do entendimento dos tribunais é 

decorrente da evolução dos desejos sociais. Porém, a alteração constante e injustificada é 

prejudicial ao objetivo a ser cumprido por essa fi.mção estatal. 

Paulo de Bessa leciona que "razoável é a decisão que não confi·onta com as bases da 

ordem jurídica e que se situa no interior da reconhecida margem de discricionariedade que o 

legislador atribuiu ao magistrado"27
ú É possível vislumbrar, aqui, a aplicação de uma das 

características da lei ambiental mencionadas no capítulo anterior a discricionariedade 

jurisdicional. Dessa forma, é perfeitamente viável que casos idênticos apresentem soluções 

diferentes, desde que não se descambe para o absurdo, distintas da vontade e da proteção 

social. 

A "razoável interpretação" se destina a privilegiar as decisões apresentadas nas 

instâncias ordinárias, visto que o STF já se manifestou no sentido de que não cabe em sede de 

norma constitucional. Assim se manifestou o Ministro Celso de Mello: 

Todos sabemos que temas de índole constitucional não se expõem, em função 
da própria natureza de que se revestem, à incidência do enunciado 400 da Súmula do 
Supremo TribunaJ. Essa formulação sumular não tem qualquer pertinência e 
aplicabilidade às causas que veiculem, perante o Supremo Tribunal Federal, em sede 
recursal extraordinária, questões de direito constitucional positivo. Em uma palavra: em 
matéria constitucional não há que cogitar de interpretação razoável. A exegese de 
preceito inscrito na Constituição da República, muito mais do que simplesmente 

' I I ' d . "d" 277 
razoave, m e ser jun Icamente correta. 

Não pode haver dúvida quanto à evidência da afirmação do Ministro Relator. A 

razoabilidade deve girar em torno da compatibilidade da norma infraconstitucional com a 

Carta Magna e não dos preceitos contidos nesta última. Também não compete ao Poder 

Judiciário, em decorrência do princípio da separação das funções estatais, a análise das 

disposições do Executivo e do Legislativo a respeito de determinados temas, como, por 

exemplo, poluição e critérios técnicos de avaliação desta278 

Cabe afirmar que as mudanças aqui propostas devem nortear os magistrados em 

todas as suas manifestações jurisdicionais, mas naquelas relativas aos assuntos ambientais, a 

necessidade é premente tanto pela utilização de conceitos jurídicos indeterminados quanto 

pela sua intricada técnica, envolvendo uma série de disciplinas estranhas ao Direito. 

276 ANTUNES, op.cit., p. 293. 
277 BRASIL. SUPREMO TRlBUNAL FEDERAL. Agravo Regimental em Agmvo de Instrumento n° 145680-

0/SP. Relator Ministro Celso de Mello. Julgamento em 13/04/1993. Partes: Companhia do Metropolitano de 
São Paulo METRÔ e Roberto Florentino Antônio e Cônjuge. Brasília. Dispmúvel em 
http://redir.stfjus.br/paginadorpub/paginador.jsp?doeTP~AC&dociD~27568!. Acesso em 27 fev. 2012. 

278 ANTUNES, op.cit., p. 30 L 
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3.3 Capacitação pem·manente dos magistrados com foco nas questões ambientais 

Há muito se discute o papel a ser exercido pelo Juiz no mundo contemporâneo, em 

que a complexidade das relações exige cada vez mais uma multiplicidade de conhecimentos e 

atitudes voltados à tentativa de solucionar os conflitos que lhe são postos a decidir. É 

indiscutível que "a missão maior do juiz perante a sociedade em que vive é a de pacificar, 

dirimindo conflitos e eliminando anseios e insatisfações contidas no espírito das pessoas"279 

E isso não é objetivo simples de ser atingido. 

François Ost procurou identificar características nos magistrados que os colocassem 

em um dos três modelos analisados por ele: Juízes Júpiter, Hércules ou Hermes280 O Juiz 

Júpiter se cristaliza no cumprimento rigoroso do direito posto, codificado, que observa 

rigorosamente a forma piramidal do ordenamento jurídico28
I Em suas ponderações, leva em 

consideração apenas a existência de uma lei escrita. O Juiz Hércules, por seu turno, é aquele 

que adota posição oposta ao anterior, suas decisões tomam a forma de um funil: são baseadas 

no argumento de o juiz ser a única fonte do direito válido282 Ost considera que ambos os 

modelos se encontram ultrapassados nos dias atuais e propõe um terceiro modelo: o Juiz 

Hermes283 Este seria o juiz ideal. Adota a forma de uma rede em que vários pontos se inter

relacionam, em que há multiplicidade de atores, de papéis e de regras que não podem estar 

restritos a um código. Necessitam de um banco de dados para sua existência. 

Não se pode, no entanto, engessar o atuar do magistrado moderno em um dos 

modelos propostos pelo autor, sob pena de afastamento de seu verdadeiro munus: a busca da 

justiça com a solução dos cont1itos que lhe são postos para análise e julgamento. 

279 DINAMARCO, Cândido Rangel. O Poder Judiciário e o meio ambiente. Doutrinas Essenciais - Direito 
Ambiental. Revista dos Tribunais. Orgartizadores: Édis Milaré e Paulo Affonso Leme Machado. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, V oi. V, 2011, p. 139. 

280 Não engloba o escopo do presente estudo adentrar nas discussões reíerentes a esse tema. Lenio Luiz Streck in 
O (pós-) positivismo e os propalados modelos de Juiz (Hércules, JÚilitcr e Hermes) - dois decálogos 
necessários, Revista de Direitos e Gamntias Fundamentais, Vitória, n. 7, p. 15-45, jan./jm1. 2010, faz nma 
critica aprofundada do texto de François Ost a respeito da caracterização pura e simples do magistrado em 
um dos três modelos imaginados por Ost. Streck esclarece que "[U]ma discussão que atravessa os anos 
institucionalizou os modelos de juiz, como sendo Júpiter, Hércules, Hermes, a partir de un1 conhecido texto 
de François Ost (1993, pp. 170-194), em que o professor belga propõe uma espécie de juiz pós-modemo
sistêmico (Hermes) que atuaria em rede e superaria, com grande vantagem, os 'modelos anteriores'. Com 
efeito, para Ost, basicamente a teoria do direito tmbalha com dois modelos de juiz, que também 
simboliza(ria)m 'modelos de direito' (Júpiter e Hércules)." Infonna, ainda, que "a tese de Ost merece uma 
série de objeções, não tanto na parte em propõe Hermes como solução (que, a toda evidência, apresenta 
aspectos de grande relevância), mas, ftmdamentalmente, em relação às críticas ao 'modelo herculeano'.". 

281 OST, Fnmçois. Júpiter, Hércules e Hermes: 'fres modelos de juez. DOXA, n. 14, 1993. Disponível em 
http:/ /www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras!O 1360629872570728587891/cuademo 14/doxa14 _11. pdf 
. Acesso em 07 out. 2006, p. 170. 

282 OST, François. idem, p. 171. 
283 OST, François. idem, p. 172. 
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Por outro lado, para o exercício de sua atividade há que se considerar o 

conhecimento adquirido pelo magistrado durante sua vida acadêmica e, até mesmo, após o 

início de suas atividades. Boaventura de Sousa Santos284
, em sua proposta para uma revolução 

democrática da justiça, elenca como primordial "mudar completamente a formação de todos 

os operadores de direito", considerando, em relação aos magistrados, a formação permanente 

como a mais importante. Exemplifica com a realidade alemã em que "não há nenhuma 

inovação legislativa sem que os juízes sejam submetidos a cursos de formação para poderem 

aplicar a nova lei". Acredita-se que a lei nova não será bem aplicada se não houver uma 

formação específica. Esclarece, ainda, o antor, que após seus estudos dos magistrados 

portugueses, vislumbrou um perfil em que a cultura normativista, técnico-burocrática, é 

dominante. Constatou que uma das múltiplas formas de manifestação dessa cultura encontra

se na prioridade tradicionalmente construída com base no direito civil e no direito penal, não 

havendo a mesma autonomia em outros âmbitos, como, por exemplo, no direito ambiental285 

Santos286 constata, ainda, que "as faculdades de direito acabaram criando uma cultura 

de extrema indiferença ou exterioridade do direito diante das mudanças experimentadas pela 

sociedade" o que acarreta a "formação de profissionais sem um maior comprometimento com 

os problemas sociais". Verifica ainda que a mesma situação é reproduzida nas escolas de 

magistratura. Essa estrutura acaba por manter o status quo, acarretando a não evolução dos 

julgados na mesma proporção do desenvolvimento das relações entre as pessoas e entre essas 

e o ambiente que as cercam. 

Para alterar esse panorama é necessária uma formação profissional distinta daquela 

que hoje é adotada, que inicie na graduação e continue fazendo pmte da vida profissional 

daqueles que operam com o Direito, em especial com o Direito Ambiental287 Sarlet e 

F ensterseifer identificam essa premência na mudança do atual cenário de formação dos 

profissionais do Direito e informam ser 

Igualmente importante o investimento permanente na adequada formação dos quadros 
do Poder Judiciário para atuação em matéria ambiental, especialmente pelo forte 

284 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para nma revolução democrática da justiça. São Paulo: Cortez, 2007, p. 
66/78. 

285 Idem, p. 68. 
286 Idem, p. 71. 
287 Logicamente não se está afirmando que outras áreas do Direito não necessitam de aprofundamento e estudo. 

O que se afirma é que em função do pouco tempo de sua existência e da imperiosidade da mudança de 
entendimento (mais especificamente, do afastamento do interesse individual e a priorização de um interesse 
difuso), o Direito Ambiental exige que esta prática de "educação continuada" seja efetiva. 
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conteúdo interdisciplinar dos problemas a serem enfrentados c a necessária capacidade 
de avaliação de laudos peticiais complexos. 288 (não grifado no original) 

Édis Milaré, em posicionamento similar aos mencionados acima, afirma que "[N]o 

exercício de sua sagrada missão, o juiz não é mero aplicador do texto frio da lei, mas o 

protagonista da Justiça de quem se exige o mais elevado espírito público e requintada 

sensibilidade para perceber as mutações da sociedade contemporânea"289
. E Tomás de Aquino 

já lecionava que a Justiça consiste em dar a cada um o que é seu, o que significa, nos dias 

atuais, garantir um ambiente qualificado. 

Não há dúvida, portanto, que a relevância concedida aos direitos soc1ms pela 

Constituição brasileira exige uma preocupação constante em assegurá-los a seus titulares. 

Logo, não priorizar uma relação direta entre sua proteção - aqui, em particular, ao direito a 

um meio ambiente equilibrado e saudável 

violação aos mandamentos constitucionais. 

e a função jurisdicional importa em clara 

No tocante ao direito ambiental, tais questões assumem ares de extrema importância, 

visto tratar-se de preocupação relativamente recente da sociedade. Não se pode desconsiderar 

que apenas em 1972, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, 

realizada em Estocolmo, foram dados os passos iniciais para a efetiva proteção ambiental 

mundial290 Ali foi elaborada a Declaração de Estocolmo que, em seu Princípio I, proclama: 

o homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade c a condições adequadas de 
vida, em um meio ambiente cuja qualidade lhe permita viver com dignidade e bem
estar. Ele tem o dever solene de proteger e melhorar o meio ambiente para as gerações 
presentes e futuras. 291 

Outro fator relevante em relação aos conflitos ambientais postos para apreciação do 

Poder Judiciário e à necessidade de capacitação permanente dos magistrados é o 

288 S.A..RLET, lngo Wolfgang; FENSTERSElFER, Tiago. op.cit., p. 1246. 
289 MILARÉ, Édis. Tutela Jurisdicional do Ambiente. Doutrinas Essenciais - Direito Ambiental. Revista dos 

Tribtmais. Organizadores: Édis Milaré e Paulo Affonso Leme Machado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
V oi. IV, 201l, p. 378. 

290 MILARÉ, Édis. O Ministério Público e a l"esponsabili<la<le civil do pmfissional nas atividades 
modificadons do meio ambiente. Doutrinas Essenciais - Direito Ambiental. Revista dos Tribunais. 
Organizadores: Édis Milaré e Paulo Affonso Leme Machado. São Paulo: Revista dos Tribunais, Vol. V, 
2011, p. 203. 

291 UNEP. Programme des Nations Unies pour I 'environnement. Déclaration finale de la Conférence des 
Nations Unies sur l'environnement. Tradução livre do Princípio I: "L'homme a un droit fondarnental à la 
liberté, à l'égalité et à des conditions de vie sati!)_faisantes, dans un environnement dont la qualité /ui 
permette de vivre dans la dignité et /e bien-êlre. 11 a !e devoir solennel de protéger el d'améliorer 
l'environnement pour les générations présenfes et futures". Disporúvel em: 
http://www.unep.org/Documents.Multilinguai/Defaultasp?DocumentiD=97&ArticleiD= 1503&l=fr. Acesso 
em 15 jan. 2012. 
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envolvimento de uma série de disciplinas diversas do direito. Ao analisar urna disputa 

envolvendo ternas ambientais os magistrados podem, por exemplo, ter que se envolver em 

questões relativas à geografia, engenharia e outras matérias que não lhes são íntimas. José 

Renato Nalini e Wilson Levy esclarecem que: 

O desafio do direito ambiental é, assim., quebrar a compmiimentação 
característica do ensino jurídico tradicional para compmtilhar saberes com um largo 
espectro de outros conhecimentos igualmente indispensáveis, Não há como se 
contemplar o ambiente senão em sua visão cósmica. Além de biologia, de geologia, de 
geografia, de oceanografi<J., de t:mtas outras ciências, quais a economia e a estatística, o 
direito ecológico não pode prescindir de sólidas noções de teoria geral do Estado, de 
teoria política, de direito constitucional, direito administrativo, civil, penal, processual 
e, notadamente, de filosofia do dircito?92 

Pode parecer, em um primeiro momento, utopia. Se, contudo, for adotada a formação 

profissional continuada anterimmente mencionada, é possível se chegar, ao menos, perto de 

um ideal de efetiva preparação para o atuar consciente dos operadores do Direito Ambiental. 

Boaventura de Sousa Santos também discorre a respeito do que aqui se afirma, e leciona que a 

"interdisciplinariedade é importante para que o juiz possa decidir adequadamente as novas 

questões complexas, que exigem mais conhecimentos de outras áreas do que jurídicos"293
. 

Delton Winter Carvalho reforça tal ideia e argumenta que "uma nova postura 

jurisdicional faz-se impreterível para a realização da tutela difusa do meio ambiente"294 

Argumenta, ainda, que não é suficiente uma "reestruturação instrumental" para sua efetiva 

proteção; além dessa alteração de caráter formal das normas, "há a necessidade de urna maior 

atuação por parte do magistrado tendo-se em vista o caráter eminentemente preventivo do 

direito ambiental e as dificuldades probatórias e interdisciplinares que engendram estes 

danos"295
. 

Resume bem o que aqui se afirma as palavras de Jonathas Silva ao discorrer sobre a 

preservação do meio ambiente. Segundo o autor: 

Cabe, portanto, ao jurista compreender essa nova realidade e, para tanto, 
instrumentalizar-se não só com informações, mas também cultivar a 

292 NALINI, José Renato; LEVY, Wilson. InterdisciJJiinariedadc c Direitos Fundamentais: reflexões 11ara 
uma nova metodologia do ensino de direito ambiental. Doutrinas Essenciais - Direito Ambiental. 
Revista dos Tribunais. Organizadores: Édis Milaré e Paulo Affonso Leme Machado. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, V oi. I, 2011, p. 967. 

293 SANTOS, Boavent1!Ia de Sousa, op.cif., p. 68. 
294 CARVALHO, Delton Winter. A 11rotcção jmisdicional do meio ambiente: Uma relação jurídica 

comunitária. Doutrinas Essenciais - Direito Ambiental. Revista dos Tribunais. Organizadores: Édis Milaré 
e Paulo Affonso Leme Machado. São Paulo: Revista dos Tribunais, Vol. IV, 2011, p. 344. 

295 CARVALHO, idem, p. 344. 
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interdisciplinariedade e o pluralismo metodológico, com a finalidade de habilitar-se 
para mn trabalho em conjunto com outros profissionais, em face desse novo Direito 
humano fundamcnta1.296 

Paulo Sérgio Leite Fernandes297 também referenda a necessidade de uma 

preocupação maior com a qualidade das decisões proferidas no âmbito do Poder Judiciário. O 

doutrinador afirma que: 

A prestação jurisdicional deve ser desempenhada com eficiência e eficácia. 
Para tanto, requer-se não apenas a existência de número suficiente de juízes e 
servidores, mas também é preciso que se invista na capacitação e qualificação, que 
podem ser obtidas por meio de um adequado processo de seleção, formação e 
aperfeiçoamento dos recursos humanos. 

Novamente se descortina a importância de se observar tanto os aspectos quantitativos 

como qualitativos mencionados por Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer, já 

anteriormente comentados. 

Percebe-se, considerando o que lecionam os diversos autores, a interpenetração de 

seus argumentos e o que se disse anteriormente no tocante à ética ambiental e à premência de 

uma nova consciência voltada para julgamentos em que se vislumbre uma primazia do social 

sobre o jurídico. E nã.o se pode falar em garantia de um sem a atuação habilitada do outro. 

Não se defende o afastamento do segundo, porém a existência das funções estatais somente se 

justifica na busca da satisfação dos anseios da sociedade que as institui. 

A presente proposta de aperfeiçoamento dos magistrados em matéria ambiental não é 

inovadora nem está distante dos dispositivos constitucionais que regulamentam o exercício da 

magistratura. A Emenda Constitucional (EC) 45/04 passou a exigir a "frequência e 

aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento"298 para a promoção 

por merecimento (art. 93, IT, c) e como etapa obrigatória do processo de vitaliciamento (art. 

93, IV) dos magistrados. 

296 SILVA, Jonathas. Meio ambiente: A contribuição do jurista. Doutrinas Essenciais - Direito Ambiental 
Revista dos Tribunais. Organizadores: Édis Milaré e Pa;u_o Affonso Leme Machado. São Paulo: Revista dos 
Triblillais, V oi. I, 2011, p. 231. 

297 FERNANDES, Paulo Sérgio Leite. A adequada seleção e cailacitação de magistrados e servidores: um 
desafio 11ara o Judiciário. Entrevista concedida à Revista Online do Institnto Brasileiro de Administração 
do Sistema Judiciário (IBRAWS). Disponível em http://www.ibrajus.org.brlrevista/artigo.asp?idArtigo=l57. 
Acesso em 28 fev. 2012. 

298 BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Constituição (1988). Disporúvel em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em 15 ago. 2011. 
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Criou, ainda, no âmbito do a Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar 

os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira (CRFB/88, art. 105, parágrafo único, 

I). A instituição visa "contribuir para o aperfeiçoamento da aplicação do Direito e para a 

melhoria da qualidade do Judiciário" por meio de uma "formação intelectual e moral dos 

juízes" que abranja não somente "o entendimento técnico-jurídico, mas também o 

conhecimento sociológico, humanístico e prático"300 As principais competências da Enfam 

são: 

· Definir as diretrizes básicas para a fonnação e o <Jpcrfciçoamcnto de magistrados; 
· Fomentar pesquisas, estudos e debates sobre temas relevantes para o aprimoramento 

dos serviços judiciários e da prestação jurisdicional; 
Promover a cooperação com entidades nacionais e estrangeüâs ligadas ao ensino, 
pesquisa e extensão; 

· Incentivar o intercârnbio entre a Justiça brasileira e a de outros paises; 
· Promover, diretamente ou mediante convênio, a reali:!..ação de cursos relacionados com 

os objeüvos da Enfam, dando ênfase à formação humanística; 
· Habilitar e fiscalizar, nos rennos do art. 93, li, c, e IV, e 105, parágrafo único, da 

Consütuição da República, os cursos de formação para ingresso na magistratura e, 
para fins de vitaliciamento e promoção na carreira, os de aperfeiçoamento; 

· Fonnular sugestões para aperfeiçoar o ordenamento jurídico; 
· Definir as diretrizes básicas e os requisitos mínimos para a realização dos concursos 

públicos de ingresso na magistratura estadual e federal, inclusive regulamentar a 
realização de exames psicotécnicos; 

· Apoiar, inclusive financeiramente, a participação de magistrados em cursos no Brasil 
ou no e:\.ierior indicados pela Enfam; 

· Apoiar, inclusive financeiramente, as escolas da magistratura estaduais e federais na 
realização de cursos de formação e de aperfeiçoamento. 301 

Para o cumprimento das competências da Escola, foram previstos, dentre outros, os 

seguintes ohjetivos: 

· Provocar melhoria na seleção de novos juízes; 
· Promover a atlmlização constante dos magis1rados; 
· Proporcionar fonnação teórica e prática do operador do Direito; 
· Aproximar ainda mais o Judiciário da realidade do cidadão; 
· Gardlltir que os magistrados estejam em permanente formação acadêmica e 

hmnanística; 
· Cooperar com as escolas federais e estaduais da magistratura no oferecimento e 

execução de treinamentos e cursos; 
· Contribuir para que todas as escolas da magistratura tenham padronização mínima, 

respeitando as peculiaridades e necessidades de cada Região; 

299 A EC 45/04 criou, também, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho 
no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho (CRFB/88, art. 111-A, § 2', I). 

300 BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Enfam. Brasília, Disponível em 
http://www.stjjus.br/portal_stjlpublicacao/engine.wsp?tmp.area=785. Acesso em 29 fev. 2012. 

301 BRASIL. ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS. 
Brasília. Disponível em http://www.enfarnjus.br/portal_ stj/publicacao/engine. wsp?tmp.area= 1024. Acesso 
em 29 fev. 2012. 
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· Facilitar a troca de experiências entre as escolas da magistratura e entre os 
magistrados; 

· Buscar práticas de gestão que permitam a sociali?.ação de experiências e de problemas 
vivenciados pelos magistrados.302 

Paulo Sérgio Leite Fernandes, comentando a respeito da seleção e capacitação dos 

magistrados como desafio ao Judiciário, constata a necessidade de que os magistrados, além 

do conhecimento técnico-jurídico, possuam embasamento em outras ciências, como forma de 

perceber a complexidade da sociedade moderna e cumprir sua atividade de forma correta: 

Com base nas mesmas premissas que orientaram a criação da ENF AM, o CJF -
Conselho da Justiça Federal instituiu o Plano Nacional de Aperfeiçoamento e Pesquisa 
para Juízes Federais (PNA), em 31108/2007. O flmdamento do PNA é que juízes com 
conhecimento nas áreas de sociologia, filosofia, política, entre outras relevantes à 
realidade atual, além do especificamente técnico"':juridico, colaboram para um Judiciário 
mais condizente com as necessidades e anseios da sociedade modcrna?03 

O Plano Nacional de Aperfeiçoamento e Pesquisa para Juízes Federais (PNA), 

mencionado pelo autor reflete a mesma preocupação, já mencionada, com o preparo de seus 

magistrados no enfrentamento das questões mais complexas. No Portal da Justiça Federal há 

um alerta sobre a gravidade da situação que se apresenta: 

O descompasso na forma de recrutamento tem permitido o ingresso na 
magistratura de pessoas inexperientes, imaturas, sem conhecimento das pequenas coisas 
do cotidiano forense e, o que é mais grave, completamente alheias ao aspecto político 
que a flmção judicante possui. A prioridade conferida ao conhecimento técnico não 
garante aprovação de pessoas vocacionadas. Alguém, para ser juiz, precisa ser humano, 
polivalente, estar antcnado com tudo o que acontece no mundo, mas, principalmente, 
conhecer a realidade brasileira. 

Verifica-se a preocupação do legislador, dos órgãos do Poder Judiciário e da 

sociedade em geral com a melhoria das decisões judiciais, alcançada pelo aprimoramento 

técnico, social e humanista dos responsáveis por decidir as questões postas á sua apreciação. 

Vários cursos de formação e aperfeiçoamento já foram realizados pela Enfam e pelo PNA. 

Tais iniciativas são louváveis e devem ser consideradas um início de mudança de 

mentalidade. Lamenta-se, porém, que nenhum dos cursos esteja voltado para as questões 

ambientais. 

Não se tem a pretensão, neste estudo, de acreditar que a formação permanente dos 

magistrados em temas relacionados ao meio ambiente seja solução única a ser adotada em 

302 BRASIL. ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇAO E APERFEIÇOAI\1ENTO DE J\1AGISTRADOS. Idem. 
303 FERNANDES, Paulo Sérgio Leite. op.cit. 
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busca da correta solução dos conflitos neste âmbito. Trata-se, apenas, de mais uma medida a 

ser promovida na busca de decisões mais especializadas e condizentes com o caráter 

interdisciplinar e social dos temas, na seara que aqui interessa, que lhes são postos para 

consideração. 

3.4 Federalização dos conllitos ambientais 

No capítulo anterior, demonstrou-se qual o entendimento dos Tribunais a respeito da 

competência da Justiça Federal para o processo e julgamento das questões que envolvem o 

meio ambiente. Somente haverá tal deslocamento nas hipóteses expressamente previstas no 

art. I 09 da CRFB/88304 

A proposta apresentada neste tópico se refere à possibilidade de que determinados 

hard cases ambientais sejam encaminhados à Justiça Federal, independentemente de haver 

comprovado interesse jurídico direto da União, ou, ainda, deste ente federativo estar presente 

no polo passivo da relação jurídica controvertida, hipóteses previstas no dispositivo 

constitucional mencionado. 

Essa atração já possui precedente no ordenamento jurídico brasileiro. A hipótese 

encontra-se prevista no § 5° do m1. 109 da CRFB/88"", incluído pela EC 45/04 que dispõe 

que: 

Nas hipóteses de grave violé!ção de direitos hmn:mos, o Procurador-Geral da República, 
com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados 
internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante 
o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de 
deslocamento de competência para a Justiça Federal. 

Nestes casos, é proposto o Incidente de Deslocamento de Competência (IDC) em que 

será analisada a presença ou não dos pressupostos necessários ao processo e julgamento pela 

304 BRASIL. PRESIDENCIA DA REPÚBLICA. Constituição ( 1988). Art. 109. Aos juízes federais compete 
processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem 
interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência~ as de acidentes de 
tTabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; IV - os crimes políticos e as üúrações penais 
praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou 
empresas públicas, excluídas as contravenções c ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça 
Eleitoral. Disponível em http:llwww.planalto.gov.br/ccivil_03/Conslituicao/Constituicao.htm. Acesso em 15 
ago. 2011. 

305 BRASIL. PRESIDENC!A DA REPÚBLICA. Constituição (1988). Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 03/Constituicao/Constituicao.hlm. Acesso em 15 ago. 20 tl. 
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Justiça Federal, quais sejam: "a existência de grave violação a direitos humanos; o risco de 

responsabil ização internacional decorrente do descumprimento de obrigações jurídicas 

assumidas em tratados internacionais; e a incapacidade das instâncias e autoridades locais em 

oferecer respostas efetivas"306 Como se pode verificar, somente justificam a federalização 

hipóteses excepcionais. Não se pode generalizar aquilo que deve ser tratado como exceção, 

mas também não é possível a adoção de um entendimento hermético às hipóteses que fogem 

da generalidade. 

A justificativa, nestes casos de grave violação dos direitos humanos, para o 

tratamento excepcional decorre do fato de que a 

falta de competência da União para a apuração, processo e julgamento das violações dos 
direitos humanos tem acarretado embaraços intnmsponíveis ao Brasil no plano 
internacional, já que as autoridades federais, às qtmis incumbe a representação do pais 
no plano internacional é que são chamadas a prestar contas no caso das violações que 
permanecem imp1mes.307 

Não se pode esquecer que, nos dias atuais, nenhum país vive isolado, a soberania não 

é mars um conceito absoluto. Todos devem consideração e respeito às normativas e 

exigências da sociedade internacionaL O Brasil tem sido condenado no âmbito internacional 

em vàrios casos de violação dos direitos humanos e com o objetivo de frear tais hipóteses, 

inseriu a possibilidade que ora se discute em sua Lei Magna308 

Para que se considere a possibilidade de deslocamento de competência, o STJ 

considera ser primordial que se atenda, ainda: 

ao princípio da proporcionalidade (adequação, necessidade e proporcionalidade em 
sentido estrito), compreendido na demonstração concreta de risco de descumprimento 

306 BRASIL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Incidente de Deslocamento de Competência n° 2/DF. 
Relatora: Ministra Laurita Vaz. Julgamento em 27 out. 20 I O. Partes: Procurador Geral da República, Justiça 
Estadual da Paraíba e Justiça Estadual de Pernambuco. Brasília. Disporúvel em 
https:l/ww2 .stj jus.br/revistaeletronica/ Abre_ Documento.asp?sSeq=985923&sReg=20090 !212626&sData=2 
Ol01122&formato=PDF. Acesso em 30 jan. 2012. 

307 Reforma da Estrutura do Poder Judiciário. Sugestões apresentadas pela Associação dos Procuradores da 
República aos membros da Comissão de Refonna da Estrutura do Poder Judiciário, após avaliação do 
relatório do Deputado Aloysio Nunes Ferreira. Boletim dos Procuradores da República, Ano 2, N° 14, 
junho/1999. Disporúvel em 
http:/ /fundacaopedrojorge.org. br/images/stories/Documentoslboletinslboletim14. pdf Acesso em 19 jan. 
2012. 

308 Não faz parte do âmbito de estudo da presente dissertação adentrar pelos meandros das condenações do Brasil 
pela violação dos direitos humanos de seus cidadãos, mas cita-se, apenas ilustrativamente, o caso de Maria da 
Penha Maia Fernandes, cuja condenação na OEA deu origem a conhecida Lei Maria da Penha (Lei 
11.340/06). Para maiores informações, há uma rede social criada com o o~jetivo de reunir pessoas 
interessadas em compartilhar as infonuações sobre a mencionada lei dispmúvel em 
http://www.leimariadapenha.com/. Acesso em 19 jan. 2012. 
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de obrigações decorrentes de tratados internacionais firmados pelo Brasil, resultante da 
inércia, negligência, falta de vontade política ou de condições reais do Estado-membro, 
por suas instituições, em proceder à devida persecução penal.309 

As exigências para a adoção desse procedimento são ngorosas e asstm devem 

permanecer, visto que a banalização de tal instituto pode acarretar sua ineficácia no alcance 

dos objetivos desejados: efetividade tanto dos julgamentos quanto do sancionamento. 

Impende a adoção de entendimento similar nas questões ambientais postas para 

apreciação do Poder Judiciário. Há posição, inclusive, que admite uma interpretação 

ampliativa da expressão "direitos humanos". Assim, o direito ao meio ambiente equilibrado e 

saudável deve ser considerado como um direito humano fundamental. 

leciona: 

Discorrendo acerca dos direitos fundamentais de terceira geração Paulo Bonavides 

Dotados de altíssimo teor de humanismo e universalidade, os direitos da terceira 
geração tendem a cristalizar-se no fim do século XX enquanto direitos que não se 
destinam especificamente à proteção dos interesses de um indivíduo, de um grupo ou de 
um detenninado Estado. Têm primeiro por destinatário o gênero hu.mano mesmo, num 
momento expressivo de sua afirmação como valor supremo em tennos de 
cxistcncialidade concreta. Emergiram eles da reflexão sobre temas referentes ao 
desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente, à comunicação e ao patrimônio comum da 
humanidade.310 (não grafado no original) 

O mesmo posicionamento pode ser verificado nas palavras de Norberto Bobbio que 

afirma que o mais importante direito de terceira geração "é o reivindicado pelos movimentos 

ecológicos: o direito de viver num ambiente não poluído" 311
. Bobbio acrescenta, em suas 

notas, que Jean Rivera312 considera como direito de terceira geração, dentre outros, o direito a 

um ambiente protegido e que Celso Lafer declara que tais direitos são, sobretudo, os '·'direitos 

cujo sujeito não são os indivíduos mas os grupos humanos"313 

Antônio Augusto Cançado Trindade também compartilha do entendimento que 

direitos humanos e meio ambiente são conceitos que se aproximam. Informa o autor que 

"embora tenham os domínios da proteção do ser humano e da proteção ambiental sido 

309 BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Incidente de Deslocamento de Competência no 1/PA 
Relator: Ministro Arnaldo Esteves Lima. Julgamento em 08 jun. 2005. Partes: Procurador Geral da República 
e Justiça Estadual do Pará. Brasília. Disponível em 
https:l/ww2. stj .jus. br/revistaeletronica/ Abre_ Documento.asp?sSeq~ 5 56348&sReg~200500293 784&sData~2 
00510 10&fonnato~PDF. Acesso ctn 30 jan. 2012. 

310 BONA VIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 18' ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 569. 
311 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. 10" tiragem. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 5. 
312 RIVERA, Jean apudNorberto Bobbio in A Era dos Direitos, p. 11. 
313 LAFER, Celso apudNorberto Bobbio in A Era dos Direitos, p. 11. 
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tratados até o presente separadamente, é necessário buscar maior aproximação entre eles"314 

Portanto, importa considerar que o direito ao meio ambiente qualificado é espécie do gênero 

direitos humanos. 

Em função desses argumentos, é possível afirmar que para a adoção do procedimento 

anteriormente mencionado de deslocamento de competência não seria necessária nem mesmo 

uma alteração formal dos dispositivos constitucionais que tratam do meio ambiente, inseridos 

no art. 225. Seria suficiente a ampliação da interpretação dos dispositivos constitucionais que 

dispõem acerca da competência, "não fosse o entendimento jurisprudencial excessivamente 

restritivo em relação à competência da .Justiça Federal"315 

Neste momento, é importante lembrar que a competência administrativa para análise 

das questões ambientais é comum aos entes federativos, como se observou no primeiro 

capítulo desse estudo. No que tange à chamada competência jurisdicional, entrementes, a 

questão não é tão clara, o que acarreta uma série de entendimentos que, muitas vezes, 

divergem entre si316 Paulo de Bessa Antunes alerta que: 

parece-me inequívoco que tanto a União, os Estados e os Municípios são dotados de 
amplas competências ambientais, nas suas diferentes modalidades. Este fato é, em si 
próprio, bastante complexo, pois a prática lcm demonstrddo que os três níveis da 
administração púhlica jéderativa brasileira não agem coordenadamente?17 (não 
grifado no original) 

A proposta aqui apresentada decorre exatamente do que se grifou na afirmação do 

autor. Somente com ações coordenadas dos entes da Federação brasileira, dos seus Três 

"Poderes" e com a participação da sociedade é que serão alcançados os objetivos quando se 

fala em proteção ambiental. A edição da LC 140/11 foi um importante passo neste sentido, 

mas, com certeza não solucionará todas as divergências apresentadas neste estudo e outras 

porventura existentes. 

Por outro lado, como os danos acarretados por graves violações ao meio ambiente 

em geral não permanecem restritos a uma determinada área ou região, é possível afirmar o 

314 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado, 1993 apud MARUM, Jorge Alberto de Oliveir&. Meio Ambiente e 
Direitos Humanos. Doutrinas Essenciais. Organizadores: Édis Milaré e Paulo Affonso Leme Machado. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, Vol. VI, 201!, p. 1151. 

315 MORO, Sergio Fernando. Com)!elência da Justiça Fedem! em Direito Ambiental. Direito ambiental: 
fundamentos do direito ambiental. Doutrinas Essenciais. Organizadores: Édis Milaré e Paulo Affonso Leme 
Machado. São Paulo: Revista dos Tribunais, Vol. I, 2011, p. 1330. 

316 Esse tema já foi objeto de discussão nos capítulos anteriores e, não seíão apresentadas novas argumentações 
nesse momento. 

317 ANTUNES, Paulo de Bessa. Federalismo e Com]ldências Ambientais no Bmsil. Rio de Janeiro: Lumen 
Jnris, 2007, p. 113. 
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interesse da União nessas hipóteses. Isso significa que não se pode considerar como objeto de 

federalização qualquer dano ambiental, mas somente aqueles que poderiam acarretar maiores 

reflexos, inclusive a nível i ntemacional. 

Não se pretende analisar a qualidade das decisões nos âmbitos federal e estadual, ou 

seja, não se defende aqui a federalização porque uma "Justiça" profere decisões melhores que 

a outra. A preocupação se dá pelos reflexos processuais de uma e outra318 e pela ausência de 

uma codifícação das leis ambientais - ou mesmo das ações coletivas - que permitiriam que 

questões discutidas em um Estado da Federação pudessem ter reflexo em outros. O que se 

verifíca atualmente, pela inexistência do trabalho coordenado mencionado por Paulo de Bessa 

Antnnes, é que idênticas violações ambientais acarretam respostas diferentes, tanto pelos 

Executivos quanto pelos Judiciários estaduais, o que acarreta a já mencionada insegurança 

jurídica que tanto se deseja ver afastada. 

E tal como a proposta anterior, também não se trata de atitude a ser tomada 

isoladamente, ou seja, somente se defende o deslocamento de competência para o âmbito da 

Justiça Federal das graves violações do direito humano ao meio ambiente qualifícado. 

3.5 Especialização das varas com competência ambiental 

Com o aumento dos conflitos em todos os setores do relacionamento humano, e a 

consequente urgência na sua resolução, tomou-se necessário aparelhar o Poder Judiciário com 

instrumentos - tanto humanos quanto técnicos - para efetivar a busca da paz social. No 

cumprimento deste objetivo foram criados os juizados especiais, a Justiça itinerante, as varas 

regionais, assim como alguns meios processuais, tais como as súmulas vinculantes, as 

súmulas impeditivas de recursos, a necessidade de comprovação da repercussão geral na 

propositura de recursos extraordinários para o STF, entre outros. 

Cumprindo o mandamento constitucional de acesso á Justiça, alguns Estados319 e 

Tribunais Regionais Federais instituíram a justiça ambiental especializada, entendida como tal 

a criação de varas com atribuição para processo e julgamento de determinadas questões 

relacionadas à proteção do meio ambiente. 

318 Já se comentou no capítulo anterior, inclusive, a necessidade de criação no ordenamento jurídico brasileiro da 
codificação das leis ambientais. Ver nota 179. 

319 Tem-se Vams Especializadas, por exemplo, em Brasília (Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano 
e Fundiário do DF), em Porto Alegre (Vara Ambiental, Agrária e Residual), Curitiba e Florianópolis - estas 
três últimas são varas federais -,Manaus, Belém, Porto Velho e São Luís. 
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Não é pacífica a adoção desta solução para o Judiciário brasileiro. Se por um lado 

defende-se que a especialização possui a tendência de alcançar melhores resultados 

práticos320
, por outro, corre-se o risco de que "a redução no universo dos juízes de primeiro 

grau que irão apreciar as causas ambientais pode resultar em igual redução da multiplicidade 

de perspectivas das decisões" 321
. O que se pode afirmar como certo é que se trata de uma 

tendência internacional e uma exigência de vários setores da sociedade brasileira ligados à 

proteção do meio ambiente. 

Em relação à primeira afirmativa, tem-se o relatório Greening Jus/ice: Creating and 

improve environmenlal courls and lri!nmals322 em que George (Rock) Pring e Catherine 

(Kitty) Pring apresentam suas conclusões no que tange à implementação e funcionamento 

destas varas em vários países (mencionando, inclusive, a criação de varas especializadas no 

Amazonas). Segundo os autores, o relatório 

expõe um quadro de tomada de decisão para a criação de um Tribunal ou Corte 
Ambiental que pode ser útil em diferentes culturas jurídicas e situações políticas. Ele 
fornece as ferramentas c o suporte necessários pam melhorar o acesso à justiça 
ambiental em países ao redor do mlllldo que, por sua vez, promoverão os princípios de 
proteção do meio ambiente, desenvolvimento sustent<-ível e a equidade intergerncional 
através das instituições responsáveis pela distribuição da justiça arnbiental.323 

Esta tendência internacional também é mencionada pelo Ministro Cesar Asfor 

Rocha324 ao afirmar que "a providência adotada no Brasil, de expandir a atuação 

de varas especializadas em meio ambiente, é uma tendência internacional, já tendo sido 

320 O Ministro Cesar Asfor Rocha, do STJ, é defensor da especialização das varas ambientais. Segundo ele as 
"varas especiali7lldas em direito ambiental garantem mais agilidade nos julgamentos de crimes contra a 
natureza" e "garantem um ambiente jurídico seguro e com respostas rápidas a conflitos que não podem 
esperar, como é o caso das questões ambientais". Disponível em 
http:/ /www.stj.jus. br/portal_ slj/publicacao/engine. wsp?tmp.area=448&1mp.texto=97 534&tmp.area _anterior= 
44&tmp.argumento _pesquisa=varas%20ambientais. Acesso em 20 fev. 2012. 

321 O alerta foi dado pelo Juiz Fedem! da Vara Ambiental, Agrária e Residual de Porto Alegre, Cândido Alfredo 
Silva Leal Júnior. Dispmúvel em http://www.oeco.com.br/guilherme-jose-purvin-de-figueiredo/24920-
criacao-de-varas-ambientais-em-sp. Acesso em 21fev. 2012. 

322 PRING, George (Rock); PRING, Calherine (Kitty). Greening Justice: Creating aml improve environmental 
courts and tribunais. Disponivel em 
http://www.accessinitialive. orglsites/defauli/files/Greening%20Juslice%20Flnal_ 31399 _ WRI. pdf. Acesso 
em 20/11/2010. 

323 PRING, George (Rock); PRING, Catherine (Kilty), idem, p. xi. Tradução livre: "This repor/ /ays oul a 
decision-making jramework jàr creating an ECT that can be use fui in different legal cultures and poli ti cal 
situations. lt provides the tools and support necessary to enhance access to environmenta/ justice in 
countries around lhe world that, in turn, will advance the principies· of environmental protection, sustainable 
deve/opment, and intergenerational equi(V through the institutions responsihle for delivering environmental 
justice", 

324 BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Notícias. Brasília. Disponivel em 
http:l /www.stj.jus.br/portal_ stj/publicacao/engine. wsp?tmp.area=3 98&tmp.texio=97 527 &tmp.area _anterior= 
44&tmp.argumento _pesquisa=varas%20ambientais. Acesso em 21 fev. 2012. 
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implantada em vários países". Exemplifica com as experiências de "Nova Zelândia, Suécia, 

Grécia, Costa Rica e Austrália, onde funciona o primeiro tribunal ambiental do mundo, o 

Tribunal de Terras e Meio Ambiente". 

No que diz respeito á segunda afirmativa - exigência de diversos representantes da 

sociedade civil, atuantes nas causas ambientais -, importa mencionar que a defesa da criação 

de varas ambientais especializadas se funda na crença de "melhoria da prestação jurisdicional, 

além de garantir mais eficiência na solução de litígios'"25 

A proposta aqui apresentada, segundo seus defensores, garantiria uma mator 

segurança jurídica, visto que possibilitaria "um ambiente jurídico mars seguro, com 

magistrados mais focados, decisões mais objetivas e a possibilidade de julgamentos em 

prazos menores"326 Também asseguraria maior agilidade no julgamento das questões 

protetivas do meio ambiente, ao contrário do que ocorre atualmente em que tais processos 

tramitam nas varas comuns abarrotadas de outras pendências, agravando as consequências no 

âmbito do assunto aqui discutido. 

O Ministro Cesar Asfor Rocha327 menctona, ainda, a discussão já abordada 

anteriormente da interdisciplinariedade do Direito Ambiental, que exige uma especificidade e 

profundidade de conhecimentos cada dia maiores. Segundo suas ponderações, os problemas 

relacionados ao meio ambiente "são complexos, estão interligados a temas que invadem todas 

as esferas do Direito e vão além. A resolução desses conflitos compreende um amplo espectro 

de níveis de conhecimento e de práticas, o que exige dedicação especial da Justiça". 

lngo Wolfgang Sarlet e Tiago Fcnstcrscifcr também defendem a necessidade aqm 

apresentada. Segundo os autores 

Un1 importante avanço representaria tcm1bém a criação de mais Juizados 
especializados - e, em alguns casos, até mesmo itinerantes - em matéria de tutela 
ambiental (especialmente na Justiça dos Estados da Federação) nas capitais estaduais c 
nos polos regionais, de forma descentralizada, contando com uma estrutura 
organizacional e técnica adequada e em condições efetivas de dar conta de fonna 
qualificada da crescente demanda em matéria ambiental 328 

Mais uma vez se constata a busca da efetividade do acesso à justiça. 

A competência das varas especializadas não engloba toda e qualquer questão ligada 

ao meio ambiente. A Resolução n. 03, de 30 de Março de 2009 do Tribunal de Justiça do 

325 Idem. 
326 Idem. 
327 Idem. 
328 SARLET, Ingo \Volfgang~ FENSTERSElFER Tiago. op.cit., p. 1246. 
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Distrito Federal e Territórios, por exemplo, prevê, em seu mt. zo.129
, as causas da competência 

da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. O 

mesmo dispositivo legal, no entanto, excepciona, em seu art. 3o330
, situações que em que 

poderia haver dúvida a respeito da competência, determinando a permanência destas no 

âmbito das Varas Cíveis e da Fazenda Pública. 

Da mesma forma, a Resolução n° 512/l O do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo. Em seu art. ! 0 há previsão de que a Câmara Reservada ao Meio Ambiente 

ten1 competência para os feitos de mltureza civil e medidas cautelares que envolvam 
interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos diretamente ligados ao meio 
ambiente, independentemente de a pretenst:1o ser rnerameníe declamtória, constitutiva ou 
de condenação a pagarnento de quantia certa ou a cumprimento de obrigação de fazer ou 
não fazer.

331 

Não bastasse a abrangência do diploma legal, o legislador paulista complementou 

com um parágrafo único em que procurou afastar possíveis dúvidas decorrentes dos conflitos 

ambientais, dispondo que: 

Tal competêncía estende-se às ações de indenização por danos pessoais, propostas 
individualmente, na forma dos arts. 81 e 104 do Código de Defesa do Consumidor, bem 
como às causas em que houver imposição de penalidades administrativas pelo Poder 
Páblico e àquelas relativas a cumprimento de medidas tidas como necessárias à 
preservação ou correção dos inconvenientes e danos provocados pela degradação da 
qualidade ambiental (Lei n' 6.938, art. 14, "caput" e§§ I" a 3").332 

329 1RIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. Resolução n. 03, de 30 de Março 
de 2009. Art. 2'. Incluem-se na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e 
Fundiário do Distrito Federal, ressalvada a competência da Justiça Federal: I -As causas relativas ao "meio 
ambiente natural", compreendendo a flora, a fauna, os recursos hídricos, o solo, o subsolo, os recursos 
minerais e a atmosfera; II- As causas relativas ao "meio ambiente urbano", compreendendo os espaços 
urbanos, edificados ou não, destinados ao uso p(lblico, tais como ruas, praças, áreas verdes, áreas de Jazer, 
etc.; III- As causas relativas ao "meio ambiente cultural", compreendendo obras do engenho humanas ou 
resultantes da força da natureza, envolvendo o patrimônio arqueológico, paisagístico, turístico, histórico, 
artístico, urbmústico c ecológico; IV - As causas relativas à "ocupação do solo urbano ou rural", assim 
entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva; V - As causas 
relativas ao parcelamento do solo para fins urbm1os. Disponível em 
http://www.tjdft.jus.br/trib/publ/pub!Of'l2009/publ_rcsolucoes_2009.asp. Acesso em 22 fev. 2012. 

330 1RIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. Resolução n. 03, de 30 de Março 
de 2009. Art. 3'. Pennanecem sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública: I - As causas em 
que o "meio ambiente" não integrar o próprio objeto da ação; ll - As causas em que questões relativas ao 
"meio ambiente" sejam de caráter meramente incidental; IH - As ações petitórias e possessórias entre 
particulares, ou entre entes páblicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam 
interesse público direto. Disponível em 
http://www.tjdft.jus.br/trib/pubVpub!Of/2009/publ_rcsolucoes_2009.asp. Acesso em 22 fev. 2012. 

331 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Disponibilização: Terça-feira, 9 de Março de 
2010 Diário da Justiça Eletrônico- Caderno Administrativo São Paulo, Ano lll- Edição 668 9. 

332 Idem. 



106 

Tais normas expressas, porém, não afastaram as dúvidas em relação à competência da 

vara especializada. Foi proposto conflito de competência333 para solucionar qual o órgão 

judiciário competente para julgar litígio em que era pleiteada indenização por danos materiais 

e morais decorrentes de impacto ambiental. Afirmou o Relator que a questão ambiental foi 

utilizada apenas para fundamentar pedido de cunho exclusivamente particular, logo, 

competente será a justiça comum. 

Verifica-se, pelo conflito de competência suscitado, que não se pode considerar como 

absoluto o argumento utilizado pelos defensores da especialização de que a criação destes 

órgãos afastaria tais discussões paralelas, já demonstradas no capítulo anterior 

Cândido Alfredo Silva Leal Júnior, Juiz Federal da Vara Ambiental, Agrária e 

Residual de Porto Alegre, apesar de defensor da tese aqui veiculada, pondera que alguns 

requisitos devem ser exigidos do magistrado que ocupar uma vaga nestes locais e afirma que: 

Para que sentenças sejam adequadamente fundamentadas, é imprescindível 
que o quadro de magistrados que ocuparem essas Varas tenha uma sólida formação em 
Direito Ambiental, familiaridade com o seu caráter transdisciplinar c que estejam 
preparados parJ decidir de acordo com os seus princípios basilares (precaução, vedação 
de retrocesso, solidariedade intergeracional, usuário-pagador).334 

Afirma o Juiz Federal, ainda, que há o risco de sejam criadas figuras decorativas em 

caso de não comprometimento, tanto pela coletividade quanto pelo poder público, com os 

valores previstos no art. 225 da CRFB/88335 

Outra defensora da especialização é Erika Pires Ramos, Procuradora Federal junto ao 

IBAMA e ao ICMBio em São Paulo. Para ela, "o dano ambiental não respeita prazo ou ordem 

judicial" e a "enxurrada de ações ambientais julgadas nas metas do CNJ (algumas bastante 

antigas)" parece indicar que, sem esta, "a complexidade vai sendo deixada para depois" 336 

Fernando Rei337
, presidente da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 

(CETESB), ligada à Secretaria do Meio Ambiente do governo paulista, por sua vez, alerta 

para a necessidade de se agir com cautela em relação á criação das varas especializadas, e que 

333 TRIBUNAL DE mSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Conflito de Competência no 994.09.230325-3. 
Relator Desembargador Ademir Benedito. Julgamento: 24 fev. 2010. Disponível em http:l/observatorio
ecojusbrasil.com.br/noticias/2308105/ncm-sempre-a-questao-a:mbiental-e-da-camara-de-meio-ambiente, 
Acesso em 27 jan. 2012. 

334 PURVIN, Guilhenne. Criação de Varas Ambientais em SP. Sitio: O Eco. Disponível em 
h!tp://www.oeco.eom.br/guilbenne-jose-pun'in-de-figueiredo/24920-criacao-dc-varas-ambien!ais-em-sp. 
Acesso em 22 fcv. 2012. 

335 PURVIN, idem. 
336 PURVIN, idem. 
337 PURVIN, idem. 
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esta atitude pura e simples não deve ser saudada. Rei argumenta que o juiz nesta área não 

pode repetir práticas já consagradas no âmbito do processo e que a especialização pode trazer 

mais prejuízos que benefícios se não houver magistrados com formação multidisciplinar no 

julgamento destas questões. 

Por outro lado, como representante daqueles que combatem a criação das varas 

especializadas, tem-se Francisco Humberto Cunha Filho. O doutrinador tece comentários a 

respeito de lei estadual cearense338
, que determinou a centralização da competência 

jurisdicional em matéria ambiental em única vara com jurisdição em todo o território 

estadual339 O autor apresenta apenas pontos negativos a respeito da matéria e não aborda 

nenhum dos aspectos aqui considerados. Segundo ele, a criação desta vara no âmbito do 

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará deve ser criticada por vários aspectos: (i) a 

nomenclatura utilizada pelo legislador não foi adequada, visto que apesar de ter sido nomeada 

Vara Criminal possui competências distintas deste ramo do Direito; (ii) é inconstitucional, 

pois dispõe acerca de norma de cunho processual de competência da União e não apenas 

sobre Organização Judiciária e viola o Princípio do Juiz Natural; (iii) agride o Princípio da 

Economia, em decorrência do número de atos processuais a serem praticados por meio de 

carta precatória e do custo excessivo com perícias; (iv) violação do Princípio da Isonomia, por 

impor aos acusados que residam em local distante um custo maior para sua defesa; (v) 

morosidade na prestação jurisdicional, pela existência de apenas uma vara competente para o 

processo e julgamento de todas as questões ambientais; e finalmente (vi) inadequação 

pedagógica, visto que a prestação jurisdicional se dará longe do local do dano340 

338 CEARÁ. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. Código de Divisão e Organização 
Judiciária do Estado do Ceará e Legislação Correlata. Arl. 124. Ao juiz de Direito da 18" Vara Criminal 
compete, ainda, privativamente, processar e julgar, com jurisdição em todo o território do Estado, as ações 
decorrentes do Direito Ambiental ou Direito Ecológico destinadas a garantir, dentre outros bens, a 
preservação da vida, a diversificação das espécies a higidez ambiental e o equilíbrio ecológico, tais como as 
ações penais, a ação civil pública, a ação coletiva para tutela dos interesses ou direitos individuais 
homogêneos, as ações de reparação de danos pessoalmente sofrido pelas vítimas de acidentes ecológicos, as 
ações coletivas de responsabilidade civil pelos danos ambientais, as ações declamtórias de nulidade de 
contratos administrativos lesivos ao meio ambiente e outras decorrentes do Código Ci\~l, do Código Penal, 
da Lei de Contravenções Penais, do Código de Águas, do Código Florestal, do Código de Caça, do Código 
de Pesca, do Código de Mineração e do Código Brasileiro do Ar. (Redação dada pela Lei no 12.929, de 
13.07.99) 

Parágrafo único - Sempre que entender necessário à eficiente prestação da tutela jurisdicional, o juiz irá ao local 
do litígio. Disporúvel em htip://www.tjce.jus.br/servicos/pdf/codigo.pdf. Acesso em 29 fev. 2012. 

339 CUNHA FILHO, Francisco Humberto. Rel1exões soln·c a centralização da competência jurisdicional em 
matéria ambiental em única vara com jurisdição em todo o território estadual: estudo do caso do 
estado do Ceará. Disporúvel em 
http:/ /bdjur. stj .gov. br/xmluilbitstrcamlhandle/20 li/18730/Rel1ex%C3 %B5es __ Sobre_ a_ Centraliza%C3%A 7 
%C3%A3o _da_ Compet%C3%AAncia_Jurisdicional.pdf?sequence~2. Acesso em 17 ago. 2011. 

34° CUNHA FILHO, idem. 
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Se por um lado, algumas das críticas apresentadas pelo autor são pertinentes, outras 

no entanto são destituídas de fundamentação prática. Na afirmação, por exemplo, de que a 

prestação jurisdicional será mais demorada pela existência de apenas uma vara especializada, 

deixou o autor de considerar que os juízes alocados nestes órgãos estarão mais preparados e, 

portanto, a tendência será de aceleração das decisões. 

Logo, para serem consideradas pertinentes as afirmativas de Cunha Filho senam 

necessários um estudo de caso mais aprofundado e verificação da real atuação da vara 

especializada. 

De qualquer forma, ainda aqui não se trata de atitude isolada a ser tomada. Viu-se 

que também é necessária e primordial a capacitação dos magistrados a atuarem nesta área. 

3.6 Conclusão parcial 

O objetivo aqui visado foi o de apresentação de propostas para efetivar a proteção 

ambiental, afastando a não efetividade das normas de distribuição de competência dispostas 

pelo legislador constituinte originário. 

Num primeiro momento, foi constatada a necessidade de mudanças de 

comportamento dos magistrados envolvidos no processo e julgamento dos conflitos 

relacionados à proteção efetiva do meio ambiente. A aquisição de nova mentalidade 

ecológica, ligada a uma nova ética ambiental, é primordial para o alcance da desejada defesa 

dessa garantia constitucional. Por outro lado, verificou-se que os aspectos quantitativo e 

qualitativo ainda permanecem em posições diametralmente opostas, o que não é desejável. O 

ideal é a diminuição do primeiro e o aumento do segundo. 

Em relação à utilização pelo STF da proposta de Paulo de Bessa Antunes da 

"razoável interpretação", o que se deve lamentar é a descontinuidade das discussões acerca da 

adoção da técnica após a promulgação da atual Constituição da República341 O que poderia 

ter se tornado um norte, uma orientação para as decisões na seara ambiental, foi simplesmente 

abandonado, priorizando-se outras discussões. 

Uma segunda proposta apresentada foi a capacitação permanente dos magistrados 

envolvidos no assunto aqui discutido. Verificou-se que se trata de necessidade já constatada 

tanto pelo legislador - reflexo de uma exigência social -, quanto dos próprios órgãos do 

341 A maioria das decisões do STF que fazem referência à "razoável interpretação'" são anteriores à CRFB/88. 
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Poder Judiciário. Para tanto, foram instituídas escolas de aperfeiçoamento de magistrados e 

instituídos programas de qualificação. Porém, tais iniciativas de grande valor ainda não 

internalizaram a necessidade de incluir programas de capacitação no âmbito de proteção ao 

meio ambiente. 

Também foi objeto de considerações a possibilidade de que graves violações do meio 

ambiente fossem consideradas da mesma maneira adotada para os direitos humanos, isto é, 

que fosse adotado o deslocamento de competência, levando para a Justiça Federal estas 

hipóteses excepcionais. Dessa forma, seria dada resposta tanto à sociedade interna quanto à 

internacional e, além disso, o reflexo de uma decisão proferida neste âmbito poderia ser 

estendido a outros locais onde danos semelhantes fossem ocasionados. O que se tem 

atualmente é a restrição da abrangência das decisões judiciais à área de competência estadual, 

caso o fato não se enquadre nas hipóteses expressamente previstas no art. 109 da CRFB/88. 

A última proposta apresentada diz respeito à criação de varas especializadas nas 

questões ambientais. Procurou-se demonstrar que se por um lado o surgimento de varas 

especiais pode trazer benefícios para o meio ambiente, para a sociedade e para o poder 

público, se bem estruturado e sob critérios rigorosos de planejamento e funcionamento, por 

outro pode criar um problema maior de permanência de antigos vícios. 
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CONCLUSÃO 

É inegável a importância que as normas relativas ao meio ambiente e sua proteção 

alcançaram no mundo moderno. Do progresso e do crescimento das populações, decorre o 

surgimento dos conflitos e a consequente premência de criação de um órgão que os solucione, 

como meio de garantir a segurança das relações jurídicas mais importantes da vida do ser 

humano. Surge então o Poder Judiciário, com a função precípua de dizer o direito no caso 

concreto. 

Mas isso não bastou para solucionar os problemas. A situação se torna complexa, 

pois normas que dispõem acerca de Direito Ambiental não iimcionam, na maioria das vezes, 

da mesma maneira que as outras. Isso porque se trata de um ramo novo e de reflexo muito 

mais abrangente do que os direitos anteriormente garantidos - aqueles de primeira e segunda 

dimensões, isto é, os direitos civis e políticos no primeiro caso e os direitos sociais, 

econômicos e culturais, no segundo. O meio ambiente é considerado um direito difuso por 

excelência chamados de terceira dimensão e uma de suas características mais 

importantes é atingir um universo maior de interessados. 

Por se referir a tema relativamente recente, a proteção do meio ambiente qualificado 

tem encontrado dificuldade em se ver garantida por cada uma das funções estatais. Mas se por 

um lado a omissão dos "Poderes" Executivo e Legislativo acarreta consequências de menor 

gravidade fática, por outro, a do Judiciário importa na completa insegurança jurídica das 

relações sociais. 

Justificou assrm o presente estudo a investigação da efetividade das normas 

constitucionais que repartem a competência ambiental como forma de, ao final, serem 

apresentadas algumas propostas, com o objetivo de contribuir para que doutrina e 

jurisprudência rediscutam seus posicionamentos acerca da nova mentalidade ecológica 

necessária para a manutenção da vida na Ten·a. 

Para alcançar o objetivo proposto, foram apresentados no Capítulo 1: (i) o 

surgimento do Estado como um terceiro capaz de regular a vida em sociedade e em caso de 

violações, aplicar sanções; (ii) as funções ou Poderes instituídos para o atuar estatal, em 

especial a função jurisdicional, como aquela que possui o condão de afastar a insegurança 

jurídica decorrente da existência de conflitos; (iii) a Carta Magna como documento superior, 

que garante o direito a um meio ambiente equilibrado tanto para as presentes quanto para as 

futuras gerações; (iv) a dificuldade inerente a esta atividade protetiva, principalmente em 
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função da contraposição entre os interesses envolvidos; (v) a distribuição das competências 

administrativas e legislativas entre os diversos entes da Federação, de forma conjunta ou não; 

(vi) as críticas aos critérios utilizados para essa divisão de atribuições e a necessidade de 

manifestação constante do Poder Judiciário, com o objetivo de solucionar os conflitos 

surgidos; (vii) a evolução desta função estatal e a aquisição de um verdadeiro posicionamento 

protetivo do meio ambiente, e finalmente, (viii) a dificuldade em se alcançar solução única 

para casos diversos e soluções diversas para casos semelhantes e em determinar a Justiça 

competente nestas hipóteses - se Federal ou Estadual. 

Verifica-se pelo acima exposto a dificuldade encontrada pelos órgãos jurisdicionais 

em cumprir o munus que lhe foi determinado pelo legislador constituinte originário em busca 

da efetivação da paz social. 

Na mesma esteira investigativa, procurou trazer o Capítulo 2 o verdadeiro objeto de 

proteção que, como visto, não é qualquer meio ambiente, mas sim o considerado 

"qualificado" pelos diversos autores, ou seja, deve ser e permanecer equilibrado e saudável. 

Proteger um ambiente já degradado, já violado, não garantiria aquele que é considerado 

reflexo do direito à vida. Apresentou-se, também, a constatação de que a atividade legislativa 

não é mais de primordial exercício para o cumprimento do objetivo proposto. A exigência de 

que as leis existentes sejam cumpridas e a concessão de respostas rápidas em casos de 

violações é mais importante do que aquela atividade. Para comprovação da afirmativa 

anterior, foi feita análise dos dispositivos constitucionais que dizem respeito ao tema em 

estudo e de alguns dispositivos legais considerados de aplicação mais abrangente. 

Ainda no que tange aos assuntos abordados no segundo capítulo, considerou-se 

importante a exposição comentada de algumas características das leis ambientais. Mais 

especificamente, a discussão a respeito da existência ou não da discricionariedade 

jurisdicional em contraposição à discricionariedade administrativa. Constatou-se que para o 

Supremo Tribunal Federal não há dúvida de sua aplicabilidade. Também foi objeto de 

ponderações a utilização de conceitos jurídicos indeterminados na seara ambiental, 

acarretando maior insegurança á já existente. 

Rápida passagem foi destinada ao Ministério Público, órgão de importante atuação 

no âmbito das ações coletivas. Foram mencionadas suas funções institucionais, estrutura e 

formas de atuação, tanto exercendo a função de parte quanto de custos legis. 

Grande parte no capítulo, no entanto, destinou-se à análise de uma série de decisões 

judiciais que refletem o que aqui vem sendo sustentado. Vislumbrou-se que os tribunais ainda 

possuem entendimentos que talvez não se coadunem com a efetiva proteção ambiental exigida 
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pela sociedade moderna. Verificou-se que há uma tendência de proteção aos bens dos entes 

federativos em detrimentos dos bens ambientais. Criticou-se a demora na prestação 

jurisdicional e a não efetividade de discussões alheias ao mérito da causa, mais uma vez 

acarretando a já tão mencionada insegurança jurídica que se busca afastar com a atuação do 

Poder Judiciário. Também foi objeto de críticas a possibilidade de julgamento de crimes 

ambientais pelos Juizados Especiais Criminais - e aqui a crítica maior foi para o legislador 

que considerou tais crimes como de menor potencial ofensivo. 

Dispostas as problemáticas envolvidas na efetividade das normas de competência, 

reservou-se ao Capítulo 3 a apresentação de algumas propostas consideradas mais relevantes 

para o alcance não só da paz social, mas também para a importante aquisição pelos tribunais 

de uma nova mentalidade protetiva baseada em uma ética ambiental. 

É importante mencionar que nenhuma das propostas analisadas teria o condão de 

isoladamente resolver a questão aqui posta. É imperiosa a tomada de ações conjuntas, cujo 

objetivo principal seja que decisões efetivamente protetivas ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, sejam proferidas. A ordem em que as 

propostas foram apresentadas não importa em configuração de hierarquia ou importância. 

A necessidade de algumas mudanças de comportamento dos magistrados envolvidos 

no processo e julgamento dos conflitos relacionados à proteção efetiva do meio ambiente foi 

objeto de estudo. Viu-se que antes da tomada de consciência da necessidade de proteção desse 

direito, iniciada com a Conferência de Estocolmo em 1972, as esferas processual e material 

do ordenamento jurídico brasileiro se destinava à defesa de direitos individuais. Sem a adoção 

de uma alteração nesse âmbito de entendimento por parte dos magistrados, não será efetivada 

a necessária proteção ao meio ambiente. Por outro lado, viu-se que a aquisição dessa nova 

mentalidade provavelmente importará na alteração da ordem em que se apresentam os 

aspectos quantitativo e qualitativo dos julgamentos postos á apreciação do Poder Judiciário. A 

situação ideal seria uma diminuição no número de ações que discutem violações ao meio 

ambiente e um aumento da qualidade das decisões proferidas. 

Foi analisada, como segunda proposta, a capacitação ambiental permanente dos 

magistrados envolvidos no assunto aqui discutido. Trata-se de necessidade já constatada tanto 

pelo legislador quanto pelos órgãos jurisdicionais que instituíram escolas e cursos de 

aperfeiçoamento. O que se constatou neste estudo, porém, foi que os programas já criados não 

se preocuparam com a questão protetiva do meio ambiente, ou seja, não se verificou a 

existência de cursos voltados para a capacitação dos magistrados neste âmbito. 



113 

Como terceira proposta, apresentou-se a federalização dos conflitos ambientais em 

caso de graves violações desses direitos, da mesma forma adotada atualmente para as 

questões ligadas aos direitos humanos. Sempre que tal hipótese se configurasse, haveria o 

deslocamento da competência da Justiça Estadual para a Justiça FederaL Frisou-se que esta 

defesa não adentra em considerações sobre o aspecto qualitativo das decisões, ou seja, não se 

defende que uma ou outra Justiça esteja mais preparada. A melhoria das decisões em 

decorrência da efetivação das propostas anteriores deve ser tanto de uma quanto da outra. O 

que se procurou demonstrar é que as sociedades - interna e internacional - teriam melhores 

respostas e se sentiriam mais seguras nesses casos. 

Por último, mencionou-se a possibilidade de criação de varas especializadas nas 

questões ambientais, tanto no âmbito da Justiça Estadual quanto da Justiça Federal. Viu-se 

que existem iniciativas isoladas, tanto de alguns Estados da Federação quanto de alguns 

Tribunais Regionais Federais e que há uma tendência internacional para a adoção desta 

proposta. 

Não se teve a pretensão de considerar que as simples propostas apresentadas neste 

estudo serão solução para todas as mazelas ambientais e que a partir de sua adoção não 

haveria mais conflitos ambientais. Ao contrário, novos desafios podem surgir a partir da 

efetivação de alguma(s) da(s) sugestões. 

A única certeza que se tem é a de que a efetiva proteção do meio ambiente é uma 

necessidade atual para que existam gerações futuras usufruindo desse direito. 

Como já se afirmou anteriormente, estudos de casos são necessários para que se 

vislumbre a realidade do que aqui se apresentou. Mas reserva-se para uma possível 

continuidade mais avançada de estudo tal desafio. 
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