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RESUMO 

A pesquisa buscou averiguar a possibilidade de se caracterizar o atual Estado 
Brasileiro como um Estado Ambiental bem como discutir as consequências desse 
fenômeno. A preocupação com a preservação do meio ambiente iniciou-se de modo 
mais contundente a partir da década de 70 quando se começou a perceber os 
efeitos do uso inadequado dos recursos naturais. Reconheceu-se, a partir de então, 
a existência de uma crise ambiental a qual aliada à fase de desenvolvimento em que 
o mundo se encontra, denominada por Ulrich Beck de sociedade de risco, acabaram 
por criar as condições para que se desenvolvesse um novo modelo de Estado - o 
Estado Ambiental - caracterizado pela inserção da preocupação ambiental entre os 
objetivos estatais.A doutrina nacional admite a adoção do Estado Ambiental pela 
Constituição de 1988 em razão de constar em seu texto a obrigação da proteção do 
meio ambiente bem como de reconhecer o meio ambiente ecologicamente 
equilibrado como um direito fundamental. Para constatar essa posição doutrinária a 
pesquisa investigou a presença das características de um Estado Ambiental no texto 
Constitucional de 1988 indicando os dispositivos capazes de fundamentar a 
afirmação. Confirmada a premissa da existência de um Estado Ambiental Brasileiro 
o trabalho buscou estudar duas formas de se contribuir para a efetivação desse 
novo modelo estatal: a necessidade de novas pré-compreensões por parte dos 
intérpretes da Constituição bem como a obrigatoriedade de novas condutas por 
parte dos poderes públicos. Segundo a hermenêutica filosófica de Hans-George 
Gadamer desenvolvida em sua obra Verdade e Método, para compreender algo é 
necessário antes uma pré-compreensão da questão. Assim, para se efetivar o 
Estado Ambiental é preciso, inicialmente, que o intérprete da Constituição pré-
compreenda a questão ecológica. Nesse sentido, o trabalho indica quatro pré-
compreensões necessárias à efetivação do Estado Ambiental Brasileiro quais sejam 
a crise ambiental, a sociedade de risco e as gerações de problemas ambientais, a 
necessidade de uma nova relação entre o homem a natureza, o conceito de 
desenvolvimento sustentável e a proibição de retrocesso em matéria ambiental. 
Além disso, pontua formas do Poder Público concretizar esse novo modelo de 
Estado. 

Palavras Chave: meio ambiente, Estado Ambiental, pré-compreensão, condutas 
estatais.  
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ABSTRACT 

This research analyzed the possibility of characterize the current Brazilian State as 
an Environmental State and the consequences of this phenomenon. The concern 
with the environment preservation just began more strongly in the 70's when the 
world started to realize the effects of inappropriate use of natural resources. It was 
recognized, since then, the existence of an environmental crisis that combined with 
the development phase that the world is, called by Ulrich Beck of risk society, 
promote the conditions to develop a new State model - the Environmental State - 
characterized by the insertion of the environmental concern among the governmental 
objectives. The national doctrine admits the adoption of the Environmental State 
according to 1988 Constitution because it is written in its text the obligation to protect 
the environment and as well as the recognition of the ecologically balanced 
environment as a fundamental right. To endorse this doctrinal position, the research 
investigated the presence of Environmental State characteristics in the 1988 
constitutional text indicating the capable instruments to justify this statement. As the 
assumption of the existence of a Brazilian Environmental State was proved, the work 
studied two ways to contribute to the implementation of this new state model: the 
need for new pre-understandings from the Constitution interpreters as well as the 
requirement for new behaviors from the government. According to the Hans-George 
Gadamer philosophical hermeneutics, to understand something it is necessary a pre-
understanding of the issue. Thus, to accomplish the Environmental State is 
necessary, initially, that the Constitution interpreter pre-understands the ecological 
issues. In this sense, this work indicates four necessary pre-understandings to the 
implementation of the Brazilian Environmental State which are: the environmental 
crisis, the risk society and the creation of environmental problems, the need for a 
new relationship between man and nature, the concept of sustainable development 
and prohibition to retrogress in environmental subjects. In addition, it points out the 
ways to the Government achieve this new state model. 

Key words: environment, Environmental State, pre-understanding, state behavior. 
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INTRODUÇÃO 

 

A preocupação com a preservação do meio ambiente iniciou-se de modo 

mais contundente a partir da década de 70 quando se começou a perceber a 

escassez dos recursos naturais. Reconheceu-se, a partir de então, a existência de 

uma crise ambiental causada pela visão antropocêntrica do mundo, pela forma 

meramente utilitarista com que o homem se relaciona com a natureza, bem como 

pelo desenvolvimento econômico alheio às consequências ambientais que o uso 

irresponsável dos recursos naturais poderia gerar. 

A aludida crise despertou na comunidade internacional a preocupação com o 

meio ambiente fazendo com que ele fosse pauta de várias discussões internacionais 

junto à Organização das Nações Unidas (ONU) o que acabou por reconhecer 

inicialmente o direito humano ao meio ambiente e, posteriormente, com a 

positivação desse direito nos ordenamentos nacionais, o direito fundamental ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. 

Esse cenário,em especial a inserção do meio ambiente no rol dos direitos 

fundamentais, fez com que passasse a se defender um novo modelo de Estado - o 

Estado Ambiental. Esse arquétipo estatal é objeto de estudo relativamente recente 

na doutrina nacional e estrangeira. Ao desenvolverem o tema, parte considerável 

dos juristas brasileiros, se limitam a fundamentar a existência dessa novel forma de 

Estado no art. 225 da Constituição Federal de 1988. 

De fato o referido dispositivo é um importante indicador de que essa nova 

modalidade estatal pode ser abstraída do texto Constitucional de 1988. Todavia, é 

necessário ampliar essa fundamentação indicando outras passagens nas quais a 

Constituição permite inferir a opção por um Estado Ambiental. 

Nesse sentido, o primeiro objetivo deste trabalho é localizar no texto da 

Constituição Brasileira de 1988 as normas que evidenciem a ocorrência de um 

Estado Ambiental Brasileiro. Para isso, inicialmente serão indicadas as 
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características desse conceito de Estado para, posteriormente, se verificar a 

presença desses caracteres no documento constitucional. 

Essa tarefa é realizada no segundo capítulodo trabalho o qual tem como 

referencial teórico o paradigma do Estado Ambiental conforme desenvolvido 

especialmente pela doutrina nacional, mas também indicando alguns estudos 

estrangeiros sobre o tema. 

O capítulo de abertura é utilizado para definir meio ambiente, diferenciar 

suas espécies, bem como demonstrar o contexto histórico e teórico em que se 

desenvolveu a preocupação com o tema.No plano internacional é feito um breve 

apanhado histórico das Conferências das Nações Unidas que discutiram o meio 

ambiente. Em relação à legislação nacional é feito um conciso relato do 

desenvolvimento das normas ambientais brasileiras e em termos teóricos é realizada 

uma sintética explanação sobre o pós-positivismo, os direitos fundamentais e uma 

discussão acercado direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. 

Como consequências do reconhecimento de um novo modelo de Estado o 

presente estudo aponta a necessidade de novas pré-compreensões para o novo 

fenômeno estatal bem como a imposição de novas condutas aos poderes públicos 

sendo que esses dois desdobramentos são formas de se promover a efetivação de 

um Estado com características próprias. Esses dois assuntos serão objeto de reflexão 

do terceiro e do quarto capítulo constituindo-se os outros objetivos da presente 

pesquisa. 

Tratando-se de hermenêutica, o trabalho filia-se a concepção desenvolvida 

por Hans-Georg Gadamer para quem antes de compreender é preciso pré-

compreender. Nesse sentido, baseados nas concepções trazidas pelo referido 

filósofo em sua obra Verdade e Método,são indicados alguns elementos necessários 

a uma pré-compreensão da questão ecológica voltada a contribuir para 

aconcretizaçãodo Estado Ambiental Brasileiro, quais sejam a crise ambiental, a 

sociedade de risco e as gerações dos problemas ambientais, uma nova relação 

entre o homem e a natureza, o desenvolvimento sustentável e a proibição de 

retrocesso em matéria ambiental. 
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As referidas pré-compreensões não foram escolhidas aleatoriamente: a crise 

ambiental, a sociedade de risco e as gerações dos problemas ambientais deram 

causa à preocupação ambiental, ao direito fundamental ao meio ambiente e 

consequentemente ao Estado Ambiental; uma indispensável nova relação entre o 

homem e a natureza, relacionada a uma necessária ética ambiental.Ainda, o 

desenvolvimento sustentável porque é pressuposto para a preservação ambiental ea 

proibição de retrocesso por ser uma das formas de garantir o constante incremento 

da proteção do meio ambiente. 

Na última parte do estudo, é delineadaa atuação dos poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário discutindo-se como tais poderes devem agir em um Estado 

Ambiental. Como referencial teórico para o quarto capítulo é utilizada a concepção 

da Constituição como norma jurídica propugnada inicialmente por Hans Kelsen, a 

força normativa da Constituição defendida por Konrad Hesse, a constitucionalização 

do direito na lição de Luís Roberto Barroso, a tese de Peter Häberlesobre a 

sociedade aberta dos intérpretes da Constituição, bem como a teoria da constituição 

dirigente idealizada pelo jurista lusitano José Joaquim Gomes Canotilho além do 

arcabouço teórico pós-positivista especialmente em relação à aplicação direta das 

normas constitucionais, ou seja, normatividade de regras e princípios. 

Para serem alcançados os objetivos traçados, inicialmente será utilizado o 

método indutivo segundo o qual se analisam as partes para compreender o todo. 

Dessa forma, para melhor fundamentara opção estatal brasileira, será analisado o 

conjunto dos dispositivos constitucionais para verificar se deles pode-se depreender 

a opção brasileira por um Estado Ambiental. 

Para os outros dois objetivos do estudo - a necessidade de novas condutas 

estatais e algumas pré-compreensões necessárias à efetivação do Estado Ambiental 

Brasileiro- será utilizado o raciocínio dedutivo. Além disso, o embasamento teórico 

será alcançado por meio da realização de pesquisa bibliográfica.  
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1. MEIO AMBIENTE: DEFINIÇÃO E PROTEÇÃO JURÍDICA 

1.1 Definição de meio ambiente 

 

 

A utilização do termo meio ambiente é criticada por parte da doutrina1 sob a 

argumentação de ter um caráter redundante já que o vocábulo ambiente já traz em 

sua significação tudo o que está a redor, o que implicaria na dispensabilidade da 

palavra meio. 

Por outro lado, há quem defenda a utilização da expressão por considerá-la 

mais abrangente, reforçando o seu sentido e alcance2. Por este motivo e por ser a 

expressão mais usual, utilizada pela Constituição Brasileira bem como pelas 

Convenções Internacionais sobre o tema, será utilizada neste trabalho a expressão 

meio ambiente. Ademais, vale observar que a diferenciação é apenas formal uma 

vez que não tem influência quanto à proteção jurídica do bem. 

Ambiente é tudo o que está em volta, tudo o que rodeia determinado ser. 

Consubstancia-se em “[...] um lugar de encontro, um lugar onde nos encontramos 

com o nosso ambiente interior, onde nos encontramos exteriormente com os demais 

e a natureza e onde somos o encontro’’. (MOLINARO, 2006, p. 123). 

José Afonso da Silva (2009, p. 20), define meio ambiente como a “interação 

do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o 

desenvolvimento equilibrado de vida em todas as suas formas’’. 

O conceito de meio ambiente envolve, portanto, todos os fatores que 

                                                      
1 Nesse sentido Machado (2006, p. 146/147), Fiorillo (2010, p. 69). 
2 Conforme explica Rodrigues(2002, p. 51) ‘’Porquanto as palavras ‘meio’ e ‘ambiente’ signifiquem o 
entorno, aquilo que envolve, o espaço, o recinto, a verdade é que quando os vocábulos se unem, 
formando a expressão ‘meio ambiente’, não vemos ai uma redundância como sói dizer a maior parte 
da doutrina, senão porque cuida de uma entidade nova, autônoma e diferente dos simples conceitos 
de meio e de ambiente, quando unidos, traduzem uma ideia bem diferente, porque refletem um 
sentido autônomo àquele que possuíam quando analisados em separado. O alcance da expressão é 
mais largo e mais extenso do que o de simples ambiente’’. Também não reconhecendo o caráter 
redundante da expressão meio ambiente,Milaré (2013, p. 113). 
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interagem com o indivíduo - culturais, naturais, sociais que influenciam e são 

influenciados por ele. Abarca, portanto, todos os seres vivos, as subjetividades 

humanas bem como os elementos físicos e químicos que compõem o planeta. Essa 

gama de informações há de ser levada em conta não de forma estanque e sim 

sinérgica, verificando-se como se dá a troca de energia entre seus componentes. O 

meio ambiente engloba, assim, várias dimensões, não apenas o natural. 

Antunes (2012, p. 07) chama atenção para a diferenciação entre natureza e 

meio ambiente esclarecendo que não se tratam da mesma realidade, mas que 

aquela é parte importante deste. “[...] meio ambiente não é só a natureza [...] é 

natureza mais atividade antrópica, mais modificação produzida pelo Ser Humano 

sobre o meio físico de onde retira o seu sustento’’. 

Por vezes a caracterização do meio ambiente é reduzida “apenas’’ a seu 

aspecto natural ou físico como ocorre com a definição trazida pela Lei 6.938/81, Lei 

da Política Nacional do Meio Ambiente (BRASIL, 1981) que, em seu art. 3º, define 

meio ambiente como “o conjunto de condições, leis, influências e interações de 

ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as 

suas formas.’’ Nota-se que essa conceituação é restrita levando em conta apenas o 

meio ambiente natural deixando de considerar as outras nuances do conceito. 

Entretanto, apesar do aspecto natural ser de extrema importância, o meio 

ambiente tem significado muito mais abrangente, englobando diversos elementos. 

Vale ainda observar que meio ambiente não se confunde com ecologia. Esta 

é “um ramo da biologia no qual os seres vivos são estudados na sua interação 

recíproca com outros seres vivos e na dependência destes em relação ao mundo 

inorgânico que os cerca’’ (SOARES, 2003, p. 2/4). Além disso, seu estudo inclui 

conhecer a distribuição e abundancia de seres vivos e espécies no planeta, podendo 

se entender sua organização em comunidades e populações. 

Ecologia é, deste modo, a parte da ciência voltada a estudar os seres vivos 

e seu habitat. Enquanto o meio ambiente é o conjunto, a ecologia é a ciência 

responsável por estudar as interações que ocorrem nesse conjunto. Como ciência 

natural seu conteúdo é descritivo. 
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1.2 As várias espécies de meio ambiente 

 

 

O meio ambiente abarca uma gama de diversas estruturas e substâncias 

que podem ser classificadas em grupos dos quais surgem as espécies de meio 

ambiente. 

Antes, porém, é preciso acautelar que o meio ambiente é unitário, pois 

regido por princípios, diretrizes e objetivos comuns. A divisão em espécies tem 

cunho apenas facilitador da identificação da atividade degradante e do bem 

imediatamente agredido (FIORILLO, 2010, p. 71) além de ser uma divisão didática 

que favorece a compreensão do todo por suas partes. 

Assim, tem-se que o meio ambiente é composto pelo meio ambiente natural, o 

meio ambiente artificial, o meio ambiente cultural e o meio ambiente do trabalho3. A 

divisão maior é entre meio ambiente natural e artificial. Os outros ou são 

desdobramentos do artificial ou são uma mistura do artificial e natural a exemplo do 

meio ambiente cultural que tem fatores naturais como as paisagens e artificiais como as 

culturas. 

O meio ambiente natural ou físico é constituído pela atmosfera, biosfera, 

águas, solo, subsolo (inclusive recursos minerais) fauna e flora. Abrange os 

elementos naturais do meio ambiente. Compreende a interação de todos os seres 

vivos com o ambiente físico em que vivem. 

O meio ambiente artificial compõe-se por aquilo que é construído pelo 

homem. Resulta da ocupação dos espaços naturais, transformando-os em espaços 

artificiais. Essa construção pode dar-se em espaços abertos ou fechados. Os 

espaços urbanos fechados são os edifícios, casas, clubes e os espaços urbanos 

abertos são as praças, avenidas, ruas. Diante do aumento da população mundial 

especialmente nas grandes cidades a ocupação desses espaços urbanos pelo 

                                                      
3 Para José Afonso da Silva (2009, p. 23), o meio ambiente do trabalho está inserido no meio 
ambiente artificial. Outra parte da doutrina, porém os diferencia como será feito neste trabalho. 
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homem torna-se cada vez mais complexa. 

Já o meio ambiente cultural é formado pelo patrimônio artístico, histórico, 

turístico, paisagístico, arqueológico. Considera-se meio ambiente cultural o patrimônio 

cultural nacional, incluindo as relações culturais, turísticas, arqueológicas, 

paisagísticas e naturais. Está ligado às subjetividades humanas. (FIORILLO, 2010, p. 

73). 

O meio ambiente cultural é também artificial uma vez que construído pelo 

homem, mas tem características mais específicas como o valor histórico, artístico, 

turístico, arqueológico e paisagístico. 

O meio ambiente do trabalho é o conjunto de fatores que se relacionam às 

condições laborais, como o local de trabalho, as ferramentas, as máquinas, os 

agentes químicos, biológicos e físicos, as operações, os processos, a relação entre 

trabalhador e meio físico. O cerne desse conceito está baseado na promoção da 

salubridade e da incolumidade física e psicológica do trabalhador. Tem sua atenção 

voltada para a segurança e saúde do trabalhador. 

Essa divisão entre tipos de meio ambiente não é, e nem poderia ser, 

estanque, pois existe um todo sistêmico, inter-relacionado. Tanto que na própria 

identificação de cada uma das espécies existem outras imbricadas. É o que ocorre 

com o meio ambiente cultural que envolve as paisagens naturais que fazem parte 

também do meio ambiente natural. Algumas paisagens, porém representam tanto 

determinado lugar, constituindo verdadeiros símbolos da cultura do local, que são 

consideradas além de patrimônio naturaltambém patrimônio cultural4. O mesmo 

ocorre com alguns monumentos que em um primeiro momento estão ligados ao 

meio ambiente artificial, mas que também fazem parte do patrimônio cultural de um 

determinado lugar5. 

 

 

                                                      
4 É o que ocorre com o Morro do Pão de Açúcar na cidade do Rio de Janeiro. 
5 A exemplo dos prédios que compõem o conjunto arquitetônico da Esplanada dos Ministérios em 
Brasília sendo inclusive considerado patrimônio cultural da humanidade. 
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1.3 A preocupação com o meio ambiente 

 

 

Inicialmente insta esclarecer que o objetivo desta parte do trabalho não é 

fazer um levantamento aprofundado e detalhado de como se desenvolveu a 

preocupação com o meio ambiente, mas apenas ilustrar o desenvolvimento do 

tema,a fim de demonstrar a crescente preocupação com a proteção ambiental. 

Nesse sentido, serão citadas algumas das principais conferências internacionais 

acerca da temática bem como será feito um breve histórico dos diplomas normativos 

nacionais que tratam do meio ambiente. 

 

 

1.3.1 Marcos da preocupação com o meio ambiente 

1.3.1.1 Marcos da preocupação no plano internaciona l 

 

 

Em termos internacionais, após a Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente Humano (a primeira a tratar do tema) e a Declaração sobre o Meio 

Ambiente Humano6vários outros encontros e documentos trataram da questão 

ambiental. 

Para ilustrar a preocupação internacional sobre o tema se discorrerá sobre 

as quatro grandes conferências realizadas para discutir o assunto: a Conferência 

das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (1972), a Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992), a Cúpula Mundial 

                                                      
6 A Declaração sobre o Meio Ambiente Humano foi o documento internacional originado pela 
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano de 1972. 
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sobre Desenvolvimento Sustentável (2002) e a Conferência das Nações Unidas 

sobre Desenvolvimento Sustentável (2012). 

As questões afetas ao meio ambiente começaram a ser discutidas após a 2ª 

Guerra Mundial, que mostrou ao mundo os perigos do uso de determinadas 

substâncias. O desenvolvimento advindo desde a Revolução Industrial, que deveria 

ser levado a cabo a qualquer custo, se realizou (e continua se realizando) 

basicamente a custa dos recursos naturais. Não havia preocupação com a finitude 

desses recursos nem com o impacto das ações humanasno equilíbrio dos 

ecossistemas. Isso acabou por instalar uma verdadeira crise ambiental que começou 

a ser vislumbrada a partir do final da década de 60 quando foi publicado, por 

cientistas do Massacheussets Institute of Technology (MIT), o relatório The Limits of 

Growth (Os Limites do Crescimento) que se consistiu em um dos primeiros grandes 

alertas sobre a questão ambiental. (MILARÉ, 2013). 

Diante do despertar acerca das questões ecológicas a Assembleia Nacional 

das Nações Unidas (ONU) convocou, a pedido da Suécia, um encontro mundial para 

discutir a questão. Assim, em 1972, foi realizada neste país, na Cidade de Estocolmo, a 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano - também conhecida 

como Conferência de Estocolmo - que contou com a participação de 113 (cento de 

treze países) além de organizações não governamentais e organismos da ONU. 

Dessa Conferência resultou a criação do Programa das Nações Unidas para 

o Meio Ambiente (PNUMA) e a Declaração sobre o Meio Ambiente Humano. O 

PNUMA se organiza como a agência do Sistema das Nações Unidas cuja 

responsabilidade é promover a conservação do meio ambiente e o uso sustentável 

dos recursos. Atua apoiando instituições, programas e projetos ambientais7. A 

Declaração sobre o Meio Ambiente Humano apregoou 07 (sete) afirmações sobre a 

relação entre o homem e natureza e definiu 26 (vinte e seis) princípios afetos ao 

homem e ao meio ambiente. Além disso, a Declaração de Estocolmo proclamou pela 
                                                      
7 Segundo informa a Organização das Nações Unidas (ONU), O PNUMA, é a principal autoridade 
global em meio ambiente. É a agência do Sistema das Nações Unidas responsável por promover a 
conservação do meio ambiente e o uso eficiente de recursos no contexto do desenvolvimento 
sustentável. Tem entre seus principais objetivos manter o estado do meio ambiente global sob 
contínuo monitoramento; alertar povos e nações sobre problemas e ameaças ao meio ambiente e 
recomendar medidas para melhorar a qualidade de vida da população sem comprometer os recursos 
e serviços ambientais das gerações futuras. Em 2004, foi inaugurado um escritório do PNUMA em 
Brasília. Mais informações sobre o escritório brasileiro podem ser obtidas em www.pnuma.org.br. 
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primeira vez o direito humano ao meio ambiente de qualidade8, sendo considerada o 

ponto de partida do movimento ecológico, despertando o mundo para a exaustão de 

seus recursos naturais. 

Posteriormente, já no ano de 1992, foi realizada, na cidade do Rio de 

Janeiro, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CNUMAD) também conhecida como Cúpula da Terra e Rio 92. 

Este encontro teve a presença de inúmeros chefes de Estado. Participaram 172 

(cento e setenta e dois) países e 116 (cento e dezesseis) chefes de Estado, 

demonstrando assim a relevância cada vez maior da questão ambiental. 

A Conferência teve como principais temas o desenvolvimento sustentável, a 

biodiversidade e as mudanças climáticas. Dela resultaram cinco documentos que, 

entre outros aspectos, alertaram para a necessidade de uma urgente mudança de 

comportamento, com o objetivo de preservar a vida na Terra - a Declaração do Rio 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Agenda 21, os Princípios para a 

Administração Sustentável das Florestas, a Convenção da Biodiversidade e a 

Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. 

A Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento elencou 27 

(vinte e sete) princípios que buscaram estabelecer um desenvolvimento fundado na 

utilização sustentável dos recursos naturais, no respeito à capacidade do Planeta de 

se renovar e na qualidade ambiental como condição para a qualidade de vida. 

A Agenda 219 foi um programa de ação firmado consensualmente entre 

governos e instituições da sociedade civil de todos os países participantes da 

                                                      
8 Princípio 1 O homem tem direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições 
de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita uma vida digna e gozar de 
bem-estar [...] (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, DECLARAÇÃO SOBRE O MEIO 
AMBIENTE HUMANO, 1972). 
9 O documento é dividido em 4 (seções), contém 40 capítulos, 115 programas e mais de 2000 ações a 
serem implementadas. A primeira seção da Agenda 21 trata das dimensões econômicas e sociais. 
Estabelece a cooperação internacional para aumentar o desenvolvimento, combater a pobreza, trazer 
sustentabilidade para as discussões sobre consumo bem como proteger a saúde humana. A segunda 
seção trata da conservação e gerenciamento de recursos para o desenvolvimento buscando-se a 
preservação dos recursos naturais, da diversidade biológica, o manejo seguro dos resíduos perigosos e 
fomento a uma agricultura sustentável. A seção três propugna pelo fortalecimento de grupos da 
sociedade civil como os sindicatos, as organizações não governamentais, a comunidade científica entre 
outros. A última seção trata dos meios de implementação das medidas como a transferência de 
tecnologia seguras para o meio ambiente, recursos financeiros, e jurídicos bem como a conscientização 
pública. 
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Conferência. Estabeleceu um plano de ações com metas para a melhoria das 

condições ambientais do planeta buscando-se um novo padrão para o 

desenvolvimento - o desenvolvimento sustentável. 

A Declaração de Princípios para o Desenvolvimento Sustentável das Florestas - 

também denominada de Cartas das Florestas - enumerou princípios que mostraram o 

consenso global quanto à necessidade de se preocupar com as questões de manejo, 

conservação e exploração sustentável das florestas. Segundo a aludida Carta, todos os 

países especialmente os mais desenvolvidos devem empreender esforços para 

recuperar a Terra por meio do reflorestamento e da conservação florestal. O documento 

também reconhece que os Estados têm direito de desenvolver suas florestas conforme 

suas necessidades econômicas aplicando-se, sempre, ações sustentáveis. 

A Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB)10 tem por objetivo a 

conservação da biodiversidade e o uso sustentável de seus componentes. Impõe a 

partilha dos custos e benefícios do seu uso, incluindo os recursos genéticos, entre 

países desenvolvidos e em desenvolvimento. Prevê, entre outras questões, a adoção 

de medidas de identificação e monitoramento das espécies, a integração da utilização 

sustentável da diversidade biológica nas políticas públicas, a responsabilidade de 

assegurar que as atividades sob a jurisdição de um Estado não causem dano ambiental 

a outros Estados. 

O outro documento originado da Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1992 foi a Convenção Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudança do Clima cujo objetivo é estabelecer a base para a 

cooperação internacional sobre as questões climáticas11. 

Passados 10 anos da Rio 92, foi realizada em 2002, na cidade de 

Joanesburgo, na África do Sul, a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, 

também conhecida como Rio+10, da qual participaram 193 (cento e noventa a três) 

países. 

A Cúpula produziu como documento oficial, O Compromisso de Joanesburgo 

sobre Desenvolvimento Sustentável. A declaração reafirmou os princípios adotados 
                                                      
10 A Convenção da Biodiversidade foi ratificada pelo Brasil através do Decreto Legislativo 02/94 e 
promulgada pelo Decreto 2.519. 
11 A Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança do Clima foi ratificada pelo Brasil 
através do Decreto Legislativo 01/94 e promulgada pelo Decreto 2.652/98. 
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nas conferências de Estocolmo e do Rio de Janeiro bem como propôs a criação de 

mecanismos de acompanhamento das decisões já tomadas anteriormente uma vez 

que reconheceu que os objetivos estabelecidos na Rio 92 não foram alcançados. 

Além disso, pediu o alívio da dívida externa dos países em desenvolvimento e o 

aumento da assistência financeira para os países pobres e reconheceu que os 

desequilíbrios e a má distribuição de renda, tanto entre os países quanto dentro 

deles, estão no cerne do desenvolvimento insustentável. 

A última grande conferência acerca do meio ambiente foi realizada em 2012 

na cidade do Rio de Janeiro - a Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável, também conhecida como Rio+20, em razão de 

marcar os vinte anos de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (Rio 92). 

O objetivo da Conferência foi a renovação do compromisso político com o 

desenvolvimento sustentável, por meio da avaliação do progresso e das lacunas 

ainda existentes na implementação das decisões adotadas pelos encontros 

anteriores, contribuindo para definir a agenda do desenvolvimento sustentável para 

as próximas décadas. 

A Conferência teve dois temas principais: a estrutura institucional para o 

desenvolvimento sustentável e a economia verde no contexto do desenvolvimento 

sustentável e da erradicação da pobreza. Dela resultou o documento denominado O 

Futuro Que Queremos que estabeleceu 283 (duzentos e oitenta e três) enunciados 

distribuídos entre as seguintes temáticas: renovação do compromisso político, a 

economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e a erradicação da 

pobreza, o quadro institucional para o desenvolvimento sustentável, as ações de 

acompanhamento das áreas temáticas e transversais ao meio ambiente e os meios 

de sua implementação. Tal como ocorreu em Joanesburgo neste documento a 

comunidade internacional reconheceu que as metas anteriormente aventadas 

continuam a ser descumpridas12. 

A cooperação internacional em matéria ambiental é de suma importância 
                                                      
12 Nesse sentido o enunciado 75. Ressaltamos a importância de um quadro institucional reforçado 
para o desenvolvimento sustentável, que responda de forma coerente e eficaz aos desafios atuais e 
futuros e às lacunas na implementação da agenda de desenvolvimento sustentável [...]. 
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pela própria natureza da questão que ultrapassa as fronteiras dos países, tendo 

tanto as atividades degradadoras, quanto as promovedoras da preservação do meio 

ambiente uma dimensão transfronteiriça e global. 

Verifica-se que a comunidade internacional vem debatendo profundamente 

os temas relativos ao meio ambiente, entretanto, pela análise dos documentos 

editados verifica-se que apesar de as metas se repetirem, as mesmas não vem 

sendo alcançadas como certificado pela própria Declaração de Joanesburgo sobre 

Desenvolvimento Sustentável e pelo relatório O Futuro que Queremos. 

 

 

1.3.1.2 Marcos da preocupação no plano nacional  

 

 

No Brasil, segundo relato de Ann Helen Wainer (1993), as primeiras 

formulações normativas dirigidas à tutela do meio ambiente são encontradas na 

legislação portuguesa que aqui esteve em vigência até o advento do Código Civil de 

1916. As ordenações do Reino foram as primeiras normas a prever o meio ambiente 

como bem a ser protegido. Todavia, era uma proteção restrita uma vez que voltada 

apenas para resguardar a propriedade privada. Por outro lado, nessa legislação já 

havia determinações sobre assuntos como poluição, proibição de pesca em 

determinados períodos e cortes de árvores frutíferas. 

No período do Império houve um intenso processo de degradação ambiental 

especialmente em razão da expansão de monoculturas como a cana-de-açúcar e a 

exploração madeireira. Nesse período houve a inclusão de novas normas de proteção 

ambiental a exemplo do primeiro Código Criminal que penalizava o corte ilegal de 

madeira. Entretanto, a proteção continuava pontual e fragmentada fato que, com alguns 

avanços nos primeiros anos do período republicano13, acabou por persistir até a década 

                                                      
13“No período republicano a edição do Código Civil de 1916 representou o primeiro avanço na tutela 
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de 80 quando a proteção deixa de ser específica e passa a ser global. (FREITAS, 2002). 

Rodrigues (2013) sistematiza a história do desenvolvimento da legislação 

brasileira em três grandes fases. A primeira é caracterizada pela tutela fragmentada 

dos bens ambientais, pois a proteção era voltada somente para garantir o uso que 

atendia os direitos dos proprietários. Nesse período, a preocupação com o meio 

ambiente era meramente econômica e o ambiente era tutelado como bem privado 

com uma índole individualista. Essa fase se deu desde o descobrimento do Brasil 

até a segunda metade de século XX. 

A segunda fase é denominada pelo autor de “fase ou tutela sanitária’’ e 

continua a ser marcada por uma visão fragmentada e antropocêntrica do meio 

ambiente. Diferencia-se da primeira fase porque aqui a preocupação precípua era a 

tutela da saúde e não apenas a questão econômica. Essa fase pode ser delimitada 

entre a década de 1950 e de 1980. São exemplos de legislação oriunda dessa fase o 

Código Florestal (Lei 4471/65), o Código de Caça (Lei 5.197/67), o Código de 

Mineração (Decreto-lei n. 227/67), a Lei de Responsabilidade Civil por danos nucleares 

(Lei 6.453/77). 

Nessas duas primeiras fases o meio ambiente era tutelado de forma 

mediata, indireta e reflexa uma vez que se voltava, na verdade, para proteger em 

primeiro plano outros direitos como direito de vizinhança, propriedade dos recursos 

naturais, mas descompromissada com a preservação ambiental. As leis eram 

setorizadas e davam ênfase apenas à proteção dos recursos naturais. 

A terceira fase, ocorrida da década de 80 em diante, é também conhecida 

como fase holística do direito ambiental em que ocorre uma mudança de paradigma, 

passando o meio ambiente a ser tutelado de maneira autônoma, ou seja, como um bem 

em si mesmo considerado, dotado de importância própria. A preocupação com 

                                                                                                                                                                      
jurídica do meio ambiente ainda que contemplasse fundamentalmente a proteção do direito privado 
na composição de conflitos de vizinhança. Nos anos seguintes viu-se a entrada em vigor de outros 
diplomas legais mais específicos, a exemplos do Código Florestal (1934) e do Código de Pesca 
(1938). Na década de 1960, no entanto, com a emergência do movimento ecológico surgiram as 
primeiras normas centradas especificamente no controle da degradação ambiental. Nesse sentido, 
cita-se: o novo Código Florestal (1965), a Lei de Proteção a Fauna (1967), o novo Código de Pesca 
(1967) e a lei de criação de áreas especiais e locais de interesse turístico (1977). Ainda que não se 
possa negar avanço na proteção jurídica do meio ambiente deve-se mencionar que as normas em 
vigor voltavam-se tão somente à proteção do microbem ambiente, carecendo, portanto, da amplitude 
e complexidade inerentes ao macrobem ambiental’’. (LEITE; FERREIRA, 2010, p. 05/06). 



26 

elementos do meio ambiente deixa de ser compartimentada passando este a ser visto 

como um todo complexo e inter-relacionado. A preocupação deixa de ser micro para ser 

macro. 

Essa fase mais recente da legislação ambiental brasileira tem, segundo 

Milaré (2013), quatro marcos importantes. O primeiro deles é representado pela 

edição da Lei 6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente) que foi o 

primeiro diploma legal a tratar do meio ambiente como bem em si mesmo tutelando-

o de maneira sistêmica. Além disso, essa lei estabeleceu a responsabilidade objetiva 

quanto à obrigação de reparar os danos ambientais14 e instituiuo Sistema Nacional 

de Meio Ambiente (SISNAMA) órgão voltado a planejar ações integradas de 

diversos órgãos governamentais e da sociedade civil para a preservação 

ambiental15. 

O segundo marco dessa fase mais recente da legislação ambiental é 

definido pela Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) que disciplinou a ação civil 

pública como instrumento processual apto a promover a defesa do meio 

ambiente16.Com essa lei vários entes do Estado e da sociedade civil passaram a ter 

legitimidade para levar ao Judiciário agressões ao meio ambiente. Destaca-se, 

ainda, o papel fundamental do Ministério Público nesse sentido. 

O terceiro momento na história mais recente da legislação ambiental é marcado 

pela promulgação da Constituição Federal de 1988 que inovando em termos 

ambientais-constitucionais disciplinou pela primeira vez na história constitucional 

brasileira o direito ao meio ambiente bem como deu um disciplinamento considerável à 

matéria dedicando-lhe inclusive um capítulo próprio. E depois disso, como bem 

lembrado por Milaré (2013, p. 241) “vieram as Constituições Estaduais e leis orgânicas 

dos municípios e de vários outros diplomas marcados por intensa preocupação 

ecológica’’. 

Essa fase mais recente da legislação brasileira tem seu quarto 

marcorepresentado pela Lei 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais). Esse diploma 
                                                      
14 Art. 14, § 1º, Lei 6.938/81. 
15Art. 6º e seguintes, Lei 6.938/81. 
16 Esse instrumento processual serve para defender não só o meio ambiente e sim outros direitos 
difusos e coletivos como os direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico e os 
direitos dos consumidores. 
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legal ao disporacerca das sanções penais e administrativas aplicáveis às atividades 

lesivas ao meio ambiente representou importantemelhora na tutela desse bem por 

ter sistematizado as sanções administrativas e tipificadode forma organizada os 

crimes ecológicos. O diploma também inova ao incluir a pessoa jurídica como sujeito 

ativo do crime ambiental.17 

Como se vê por essa breve ilustração, o ordenamento jurídico brasileiro 

possui uma extensa normatização voltada para as questões ambientais. Entretanto, 

isso ainda não foi capaz de promover uma ampla e efetiva preservação ambiental 

configurando-se uma grande distância entre a previsão normativa e a realidade 

fática. 

 

 

1.3.2O pós-positivismo como momento teórico no qual  a preocupação com o 
meio ambiente se insere 

 

 

Como visto no tópico anterior, a preocupação com o meio ambiente 

começou a se desenvolver após a Segunda Guerra mundial tornando-se mais 

efetiva somente a partir da década de 1970. Desse período até os dias atuais o 

Direito vem utilizando como fundamentação teórica a corrente filosófica denominada 

de pós-positivismo. 

O pós-positivismo pode se considerado como a síntese ou o meio termo 

entre o jusnaturalismo e o positivismo. Portanto, para melhor compreender o 

pensamento pós-positivista é necessário entender ainda que resumidamente em que 

consistiram essas outras duas correntes. 

O jusnaturalismo foi a filosofia jurídica aplicada desde a Antiguidade até a 

                                                      
17 Após a edição da Lei dos Crimes Ambientais (Lei 9.605/98) tem-se como importantes diplomas 
editados a Lei 9.985/00 que cria o sistema nacional de unidades de conservação, a Lei 11284/06 - Lei 
de gestão das florestas públicas, a Lei 11.428/06 - Lei da Mata Atlântica, a Lei 12.305/10 - Lei da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei Complementar 140/2011 - Lei das Competências 
Administrativas Ambientais e a Lei 12.651/2012 - Novo Código Florestal. 
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Revolução Francesa. Ele é caracterizado por se basear em preceitos de direito 

natural. No primeiro momento seu fundamento foi a natureza, posteriormente, na 

Idade Média, a base passou a ser a religião e já na Idade Moderna a razão. 

(PESSOA, 2009, p. 33). 

Para o pensamento jusnaturalista existe um conjunto de valores e 

pretensões humanas válidas em razão da própria existência humana, ou seja, “[...] 

não decorrem de uma norma jurídica emanada do Estado, isto é, independem do 

direito positivo. Esse direito natural tem validade em si, legitimado por uma ética 

superior, e estabelece limites à própria norma estatal’’. (BARROSO, 2009, p. 235). 

Entretanto, essa legitimação superior, absoluta18, subjetiva, ‘’acima da 

possibilidade de qualquer refutação’’ dada ao Direito pelo jusnaturalismo apresentou 

o problema de ser ilimitada e irresistível19 uma vez que “[...] a natureza do homem 

revelou-se muito frágil como fundamento absoluto de direitos irresistíveis’’ (BOBBIO, 

2004, p. 16) o que levou à necessidade de se positivar os direitos que passaram a 

ter como fundamento a lei escrita dando surgimento a uma nova corrente filosófica - 

o positivismo jurídico. 

“No início do século XIX, os direitos naturais, cultivados e desenvolvidos ao 

longo de mais de dois milênios, haviam se incorporado de forma generalizada nos 

ordenamentos positivos. Já não traziam a revolução, mas a conservação’’. O direito 

natural foi, então,“considerado metafísico e anticientífico’’ tendo sido colocado “a 

margem da história pela onipotência positivista’’. (BARROSO, 2009, p. 238). 

O positivismo jurídico surgiu em meio às ideias racionais iluministas, e a 

formação do Estado Moderno no século XVIII mantendo-se como principal teoria 

jurídica até meados do século XX. 

A razão pura passou a ser imperativo a ser aplicado a tudo que existia. Os 

métodos das ciências naturais eram os exclusivamentedignos de respeitabilidade e 

considerados os únicos caminhos para a cientificidade. Em razão disso, deviam ser 

                                                      
18 Para Bobbio (2004, p. 22), o fundamento absoluto além de ilusório serve de pretexto para se 
defender posições conservadoras. 
19 “Da finalidade visada pela busca do fundamento, nasce a ilusão do fundamento absoluto [...] O 
fundamento absoluto é o fundamento irresistível no mundo de nossa ideias [...]’’ diante do qual “[...] a 
mente de dobra necessariamente, tal como o faz a vontade diante do poder irresistível’’. (BOBBIO, 2004, 
p. 16). 
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aplicados a todas as áreas do conhecimento inclusive às ciências sociais como o 

Direito. Conforme esclarece Barroso (2009, p. 239), “o positivismo jurídico aplica os 

fundamentos do positivismo filosófico no mundo do Direito na pretensão de criar 

uma ciência jurídica, com características análogas às ciências exatas e naturais’’. 

Em busca de objetividade e segurança jurídica20, o Direito, pela leitura do 

positivismo, passou a ser sinônimo de lei e esta passou a ser interpretada na estrita 

legalidade numa tentativa de afastar qualquer subjetivismo resquício do 

jusnaturalismo. Essa busca por absoluta objetividade acabou afastando o Direito de 

qualquer conteúdo moral e ético. 

Não cabia ao intérprete fazer qualquer leitura que não fosse aquela 

gramatical, expressa, explícita. Tem-se, então, a figura do juiz ‘’boca da lei’’ a quem 

cabia apenas reproduzir o que estava determinado no comando legal sem nenhuma 

atividade criativa. O positivismo jurídico tinha o objetivo de tornar o Direito uma 

ciência descritiva da realidade tal como as ciências naturais21, baseando-se nos 

conceitos de ordem, razão, progresso.A justiça passou, então, a ser sinônimo de 

legalidade. O justo estaria na própria lei cabendo ao intérprete aferir tão somente a 

validade formal da norma. Se determinado conteúdo havia sido positivado era 

considerado correto e justo não cabendo qualquer discussão para além disso. 

Na passagem do jusnaturalismo para o positivismo se modificou a 

legitimação do direito positivo que já não é a autoridade do soberano e sim a 

autoridade da fonte da produção legislativa que passa a ter validade. (FERNANDES 

e BICALHO, 2011, p. 106). 

Entretanto, o positivismo não cumpriu suas promessas de segurança e 

justiça, não foi capaz de racionalizar e ordenar o mundo. Ao contrário, serviu como 

instrumento de dominação, repressão e discriminação causando a barbárie da II 

Guerra Mundial o que se fez ver a necessidade de um novo paradigma parao 

Direito, especialmente sua relação entre lei e justiça. 

Conforme esclarece Barroso, 

                                                      
20 A segurança jurídica e a limitação do poder eram as principais objetivos da sociedade da época em 
razão do Estado Absolutista que tudo podia e há pouco tinha deixado de existir. 
21 Mas o direito deve ser conformador, modificador da realidade. E para tanto deve estabelecer não 
um ser, mas um dever-ser. 
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Em diferentes partes do mundo o fetiche da lei e o legalismo acrítico, 
subprodutos do positivismo jurídico, serviram de disfarce para 
autoritarismos de matizes variados. A ideia de que o debate acerca 
da justiça se encerrava quando da positivação da norma tinha um 
caráter legitimador da ordem estabelecida. Qualquer ordem (2009, p. 
241). 

As atrocidades ocorridas na Segunda Guerra Mundial todas baseadas na 

legalidade estrita22 demonstraram a impossibilidade de separar o direito da moral e da 

ética. Após o conflito, “a ideia de um ordenamento jurídico indiferente a valores éticos e 

da lei como uma estrutura meramente formal, uma embalagem para qualquer produto já 

não tinha aceitação no pensamento esclarecido’’. (BARROSO, 2009, p. 242). 

Passou-se, assim, a rejeitar o império de uma lei tirânica. Alguns parâmetros 

morais de justiça precisavam ingressar no direito, visto que somente os critérios 

formais de validade se mostraram insuficientes. Com isso, surge o pós-positivismo 

buscando uma aproximação do direito com a moral. Inaugura-se um momento em 

que ocorre a reinserção de valores no campo da ciência jurídica, o fortalecimento da 

teoria dos direitos fundamentais e a normatividade dos princípios afastando-se do 

legalismo. 

Podem ser elencadas como principais características do pós-positivismo: 

tanto o sistema jurídico quanto a Constituição passam a ser permeado por valores; 

os princípios passam a ser, ao lado das regras, espécies de normas jurídicas23; a 

Constituição é a norma principal dos princípios; aumento da força política do 

Judiciário em razão da admissão de que o intérprete cria a norma jurídica. 

                                                      
22 Os regimes totalitários da Alemanha e Itália eram regimes legais. Todo o desrespeito ao ser 
humano ocorrido foram autorizados pela lei. 
23 Acerca da diferenciação entre regras e princípios tem-se que para Dworkin (2005) as regras são 
aplicáveis por completo ou não são, ou seja, vale a regra do tudo ou nada. Já os princípios não se 
aplicam de forma automática. Alexy (2005) defende que os princípios são mandamentos de otimização, 
podendo ser cumpridos em diferentes graus. Já as regras somente podem ser cumpridas ou não 
cumpridas. Para Canotilho (1999) a diferença reside no grau de abstração, de determinabilidade, de 
fundamentalidade, e de proximidade com a ideia de direito. Os princípios são normas de grau de 
abstração maior do que as regras. Por serem vagos e indeterminados os princípios necessitam de 
atividade concretizadora, enquanto as regras podem ser aplicadas diretamente. Os princípios tem a 
função de estruturar o ordenamento jurídico demonstrando suas bases essenciais. Além disso, eles são 
voltados para o conteúdo da justiça enquanto as regras podem ter um caráter apenas funcional.  Uma 
outra diferenciação que se faz entre princípios e regras é com relação à solução em caso de conflito. 
Quando este ocorrer entre princípios pode utiliza-se a regra da ponderação de Alexy (2005). Já quando 
ocorre um conflito de regras a solução é dada pelos princípios da temporalidade, especialidade e 
generalidade uma vez que elas não podem ter validade simultânea o que, por sua vez, pode ocorrer 
com os princípios já que por conta do sua plasticidade eles subjazem em comandos de otimização. 
Ainda em relação às funções dos princípios eles cumprem função interpretativa bem como dão 
coerência ao sistema. 
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(FERNANDES e BICALHO, 2011, p. 114). 

Importante observar que o pós-positivismo não nega a importância da lei, ele 

continua levando-a em consideração inclusive reconhecendo que ela costuma 

solucionar a maioria dos casos, mas reconhece que ela sozinha não resolve tudo. E 

reconhece também que sua aplicação deve sempre ser temperada por padrões éticos e 

morais. 

Com o pós-positivismo passou-se a admitir também critérios materiais de 

validade das normas. Uma das principais críticas ao modelo positivista foi 

justamente a falta de percepções valorativas para a aplicação da norma o que 

favoreceu uma aplicação distante da justiça. 

O pós-positivismo busca resolver essa questão, mas diferentemente do 

jusnaturalismo que buscou solucioná-la utilizando questões valorativas altamente 

subjetivas, a nova corrente procura aplicar esses conceitos subjetivos com 

racionalidade. Esta racionalidade seria alcançada por uma argumentação lógica capaz 

de demonstrar o caminho que o intérprete percorreu para chegar a sua decisão. Daí a 

importância que passa a ser dada para a teoria do discurso, para a argumentação 

jurídica. É ela que proporcionará racionalidade ao sistema aberto do pós-positivismo. 

Vale ressaltar que mesmo o positivismo jurídico com todas as suas 

limitações não foge a regra construída por Miguel Reale (2002), em sua teoria 

tridimensional do Direito, para quem o fenômeno jurídico é constituído 

necessariamente por fato, valor e norma. Para ele toda a norma jurídica, além da 

sua estrutura lógico-formal, tem conteúdo que envolve conduta e valor. 

Entretanto, no positivismo os valores ingressam nas normas apenas no 

momento da atividade legislativa, ou seja, a valoração é auferida somente quando 

do processo legislativo. Uma vez positivada a norma, a moral não mais interage com 

o Direito. O magistrado somente aplica a lei, buscando a vontade do legislador, sem 

verificar se ela é boa ou não, se é justa ou injusta; não há aferição do conteúdo 

valorativo pelo aplicador da norma. 

No pós-positivismo, por outro lado, a forma e o momento da inserção dos 

valores no sistema são alargados. Os valores permeiam todo o sistema, tanto no 
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momento da confecção da norma quanto durante sua aplicação. “Os princípios são 

os carreadores dos valores nessa concretização’’. (FERNANDES e BICALHO, 2011, 

p. 116). 

Passa a ser possível afastar determinada norma quando de sua aplicação 

em concreto com o escopo de se buscar uma solução justa. A interpretação passa 

a ter uma função corretiva para o Direito buscando retificar eventual injustiça por 

parte do legislador. 

Ainda em relação ao aspecto valorativo do positivismo observam Fernandes 

e Bicalho (2011, p. 116) que não se pode esquecer o fato de que, 

[...] o legislador não tem a obrigação de se pautar nesses valores para 
construir a norma jurídica. Pode confeccioná-la independentemente 
deles, pois a regra de reconhecimento não contém um referencial 
valorativo visto trata-se de um critério eminentemente formal de 
validez. 

Portanto, mesmo destoante dos valores sociais, se a lei tivesse sido 

aprovada, deveria ser aplicada visto que não é cabível no positivismo o juiz aferir a 

compatibilidade das normas com os valores sociais. Por isso se diz que o sistema 

positivista é fechado o e pós-positivista é aberto. Sendo aberto ele poderá ser 

completado pelo intérprete. Já no positivismo, por ser fechado, não se admite 

atividade criativa do intérprete, os conceitos deveriam ser completos desde sua 

formação. 

Com o pós-positivismo, a norma passou a ser produto de interpretação que 

leva em conta questões para além do texto legal.“A interpretação do direito envolve 

não apenas a declaração do sentido veiculado pelo texto normativo, mas a 

constituição da norma, a partir do texto e dos fatos [...] (GRAU, 2002, p. 56). Para 

Eros Grau (2002) o que em verdade de interpreta são os textos normativos, da 

interpretação desses textos resultam as normas. Elas são o produto do texto 

normativo. Já o conjunto dos textos é tão somente ordenamento em potência24. 

A argumentação jurídica parece ter sido a solução para continuar 

                                                      
24 O procedimento interpretativo, para o autor, é dado da seguinte forma: primeiramente se vai do 
texto da norma até a definição da norma jurídica. Posteriormente parte-se da norma jurídica e chega-
se até a norma de decisão (a que determina a solução do caso). Portanto, “a concretização do direito 
não é mero descobrimento do direito, mas a produção de uma norma jurídica geral para a solução 
daquele caso concreto em análise’’. (GRAU, 2002, p. 73). 
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garantindo-se segurança jurídica e racionalidade mesmo em tempos de conceitos 

jurídicos indeterminados e normatividade de princípios.(ALEXY, 2005). 

Vê-se, portanto, que no pós-positivismo o critério maior para a validade da 

norma é material, axiológico. Esta é mais importante do que a legalidade. Não se 

admite mais o isolamento do aplicador do direito em relação aos valores que 

respaldam e sustentam o Direito, em relação aos valores escolhidos pelo povo. Já 

no positivismo o critério é apenas formal. Assim, mesmo a lei sendo injusta o que o 

aplicador do direito irá levar em consideração para aplica-la ou não é apenas sua 

formalidade e não sua materialidade. 

Com o pós-positivismo tem-se atualmente o reconhecimento de um direito 

posto permeado por valores e princípios. Em termos ambientais, esse olhar filosófico 

permite, entre outros aspectos, o reconhecimento do valor axiológico do 

desenvolvimento sustentável, a aplicação do princípio da solidariedade como base 

normativa para uma atuação de preservação ambiental compartilhada bem como 

torna possível o reconhecimento de conceitos como a proibição de retrocesso 

ecológico e o mínimo existencial ecológico. 

 

 

1.4 O meio ambiente e os direitos fundamentais 

1.4.1 O conceito de direitos fundamentais 

 

 

Os direitos fundamentais são os direitos mais importantes dos homens, 

identificados com seus valores essenciais, sem os quais sua dignidade estará 

comprometida e que foram positivados pela ordem constitucional de um Estado. 

Trata-se de normas jurídicas vinculativas, protegidas através do controle 

jurisdicional. 
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Para Canotilho (1999, p. 377), direitos fundamentais são os “direitos jurídico-

positivamente vigentes numa ordem jurídica concreta.” Dimoulis e Martins (2011, p. 

49) conceituam direitos fundamentais como “direitos público-subjetivos de pessoas 

(físicas e jurídicas) contidos em dispositivos constitucionais e, portanto, que 

encerram caráter normativo supremo dentro do Estado [...]. Marmelstein (2013, p. 

20) define tais direitos como “normas jurídicas, intimamente ligadas à ideia de 

dignidade da pessoa humana e de limitação do poder, positivados no plano 

constitucional de determinado Estado Democrático de Direito’’. 

O conceito, portanto, abarca dois critérios: um material, com conteúdo ético, 

ligado à dignidade da pessoa humana e outro formal, com conteúdo normativo, 

relacionado à sua inserção no texto constitucional. Esses dois aspectos são atribuídos 

por grande parte da doutrina. Há, entretanto, quem reconheça a necessidade apenas 

do critério material para aferição da fundamentalidadede um direito25. 

A dignidade humana é a base axiológica desses direitos e está associada a 

uma ideia de prerrogativas dadas ao homem pelo próprio fato de sua condição 

humana diferenciando-o de um mero objeto. Sarlet (2009a, p. 59), desenvolveu um 

conceito de dignidade humana ao mesmo tempo amploe delimitado proporcionando 

uma boa compreensão. Para ele dignidade da pessoa humana, 

é a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz 
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e 
da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo direitos e 
deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e 
qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe 
garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, 
além de propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável 
nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os 
demais seres humano. 

Trata-se de garantir condições mínimas para o homem se desenvolver como 

                                                      
25 Nesse sentido Comparato (2013, p. 71/73) para quem “Sem dúvida, o reconhecimento oficial de 
direitos humanos, pela autoridade política competente, dá muito mais segurança às relações sociais. 
[...] Mas nada assegura que falsos direitos humanos, isto é, certos privilégios da minoria dominante, 
não sejam também inseridos na Constituição ou consagrados em convenção internacional, sob a 
denominação de direitos fundamentais. O que nos conduz, necessariamente, à busca de um 
fundamento mais profundo do que o simples reconhecimento estatal para a vigência desses direitos. 
[...] Esse fundamento, em última instância, só pode ser a consciência ética coletiva, a convicção, 
longa e largamente estabelecida na comunidade, de que a dignidade da condição humana exige o 
respeito a certos bens ou valores em qualquer circunstância, ainda que não reconhecidos na ordem 
estatal, ou em documentos normativos internacionais. 
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tal impedindo o desrespeito a sua condição humana bem como evitando a sua 

coisificação. 

O aspecto formal dos direitos fundamentais se perfaz com sua inserção na 

ordem constitucional, pois é na Constituição, o local mais alto da pirâmide normativa, 

que deverão estar os direitos mais importantes. Este é o local escolhido pelo povo 

para inserir seus preceitos basilares. 

Cumpre observar que essa necessidade de previsão no texto constitucional 

não implica em dizer necessariamente previsão explícita abrindo-se a possibilidade 

do reconhecimento de direitos fundamentais implícitos26. Portanto, sempre que tiver 

um direito do qual dependa a dignidade da pessoa bem como esteja implícita ou 

explicitamente previstos no texto constitucional ter-se-á a existência de um direito 

fundamental. (SARLET, 2009, p. 83). 

A doutrina27 reconhece que os direitos fundamentais possuem duas 

dimensões - a subjetiva e a objetiva. A primeira confere a seus titulares autênticos 

direitos subjetivos, ou seja, direitos de cada pessoa. Já a dimensão objetiva se 

caracteriza pela capacidade que esses direitos possuem de se irradiar pelos diversos 

ramos do ordenamento jurídico como manifestação da ordem de valores que eles 

representam. 

Ela(dimensão objetiva) é fruto de um dever específico de proteção 
que obriga que os direitos fundamentais sejam levados em conta na 
hora da tomada de decisões pelos agentes públicos. Como 
consequência dessa da dimensão objetiva qualquer interpretação 
jurídica deve ser feita à luz dos direitos fundamentais. São o filtro 
necessário à interpretação das demais normas jurídicas. 
(MARMELSTEIN, 2013, p. 328, grifo nosso). 

Ainda relacionado ao conceito de direitos fundamentais cumpre fazer a 

diferenciação entre as expressões direitos humanos e direitos fundamentais. Forte 

tendência doutrinária a exemplo de Sarlet (2009) e Canotilho (1999) a qual este trabalho 

se filia distingue as expressões reservando a primeira para os documentos 

internacionais enquanto a segunda é utilizada quando esses mesmos direitos são 

                                                      
26 “Somente são direitos fundamentais aqueles valores que o povo (leia-se: o poder constituinte) 
formalmente reconheceu como merecedores de uma proteção normativa especial, ainda que 
implicitamente”. (MARMELSTEIN, 2013, p. 19). 
27 Nesse sentido Sarlet (2009), Marmelstein (2013), Dimoulis e Martins (2007), Bonavides (2007), 
Cunha Júnior (2013), Alexy (2008), Canotilho (1999). 
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inseridos no ordenamento jurídico interno dos países por meio de suas Constituições.28 

 

 

1.4.2 Contexto histórico de surgimento da teoria do s direitos fundamentais 

 

 

A teoria dos direitos fundamentais surgiu como forma de limitar o poder 

estatal. Essa categoria de direitos foi criada para barrar e proteger os cidadãos 

contra a intromissão indevida do Estado em sua vida privada e contra o abuso de 

poder. Posteriormente, acabou por servir também para promoção de igualdade e de 

uma sadia qualidade de vida. 

Apesar do surgimento da teoria dos direitos fundamentais ter ocorrido apenas 

no Século XVIII as noções que esses direitos carregam quais sejam justiça, 

liberdade, igualdade, dignidade sempre estiveram presentes (em maior ou menor 

grau) em todas as sociedades humanas. Assim, mesmo antes da transição da Idade 

Média para a Moderna já existia a ideia de direitos ligados à própria existência 

humana, mas esses não eram positivados em documentos jurídicos. Nesse sentido 

pode-se dizer que as sociedades antigas conheceram os direitos ligados ao homem 

por se reconhecer como tal, mas não conheceram os direitos fundamentais porque 

estes dependem de positivação por meio de normas jurídicas o que não ocorreu no 

Mundo Antigo. (PESSOA, 2009, p. 22). 

                                                      
28 Nesse sentido Ingo Wolfgang Sarlet (2009, p. 33) ‘’Em que pese sejam ambos os termos (direitos 
humanos e direitos fundamentais) comumente utilizados como sinônimos a explicação corriqueira e 
diga-se de passagem procedente para a distinção é de que o termo ‘’direitos fundamentais’’ se aplica 
para aqueles direitos do ser humano reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional 
positivo de determinado Estado, ao passo que a expressão direitos humanos guardaria relação com 
os documentos de direitos internacionais por referir àquelas posições jurídicas que se reconhecem ao 
ser humano como tal independentemente de sua vinculação com determinada ordem constitucional, e 
que, portanto, aspiram a validade universal para todos os povos e tempos de tal sorte que revela 
inequívoco caráter supranacional (internacional)’’. Da mesma forma Canotilho (1999, p. 369) entende 
que “direitos do homem são direitos válidos para todos os povos e em todos os tempos (dimensão 
jusnaturalista-universalista); direitos fundamentais são os direitos do homem, jurídico-
institucionalmente garantidos e limitados espacio-temporalmente’’. 
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A ausência de positivação desses direitos implicava no seu não 

reconhecimento jurídico, ou seja, na impossibilidade de obrigar o Estado a observa-

los. É, por conseguinte, a possibilidade de eles serem invocados perante um órgão 

imparcial e independente mesmo contra a vontade do soberano que faz dessa teoria 

uma criação ímpar na história do Direito. 

Essa proteção em face do Estado somente foi admissível com a tripartição de 

poderes de forma a limitar o poder político. Apenas com essa limitação, com um 

poder que defende os indivíduos das ingerências dos outros poderes foi possível 

uma ação contra um ente estatal. 

Dessa forma só se fala em direitos fundamentais com o surgimento do Estado 

Modernos no século XVIII. Em razão disso é que a doutrina, a exemplo de Dimoulis 

e Martins (2007, p. 25), defende que a teoria dos direitos fundamentais somente 

pode ser aplicada na presença dos elementos Estado, indivíduo e texto normativo 

regulador da relação entre Estado e indivíduos. 

A origem dos direitos fundamentais surge como reação ao Estado Absoluto, 

um regime que sufocava a sociedade em todos os setores da vida – econômico, 

religioso, político, jurídico etc. Não havia liberdade religiosa. Ao mesmo tempo havia 

pouco espaço para a liberdade de pensamento. Aqueles que apresentavam ideias 

mais progressistas eram uma ameaça à estabilidade do sistema, ainda que suas 

ideias pudessem ser demonstradas pela razão e pela ciência. A sociedade não 

participava da tomada de decisões, decisões estas que praticamente lhes eram 

desfavoráveis. (MARMELSTEIN, 2013, p. 39). 

Foi, portanto, ainda no Estado Absolutista, que se formaram os antecedentes 

históricos bem como as condições sociais, políticas e teóricas que originaram a 

teoria dos direitos fundamentais. Entre estes antecedentes estão as Declarações de 

Direitos, o Iluminismo, a ascensão da classe burguesa. 

A Reforma Protestante resultou em um enfraquecimento da Igreja Católica e 

permitiu que surgisse gradativamente um sentimento em favor da tolerância 

religiosa. O Iluminismo possibilitou que a liberdade de manifestação do pensamento 

passasse a ser considerada um valor essencial para o desenvolvimento das ideias e 

para o consequente progresso da humanidade. A classe burguesa, que até meados 
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do século XVIII não tinha importância social, passou a desempenhar importante 

papel econômico com a descoberta de ‘’novos mundos’’ e o incremento do comércio 

internacional passando a exigir maior participação na condução dos negócios 

públicos e do poder político. (MARMELSTEIN, 2013, p. 40). 

Como resultado disso tudo, os séculos XVII e XVIII foram palco das 

chamadas revoluções liberais burguesas que propiciaram uma significativa mudança 

na política mundial. A partir delas, o Estado absoluto cedeu lugar ao Estado 

Moderno, de Direito29 no qual existe uma divisão do poder30 sendo que este deve ser 

exercido pautado e limitado pela lei. (DIMOULIS e MARTINS, 2007, p. 24/26). 

Essa limitação somente ocorreu quando se passou a reconhecer direitos do 

homem que são tão importantes que devem ser resguardados em qualquer 

circunstância e perante qualquer tipo de poder. O Estado passou a ser “instrumento por 

meio do qual o homem - o fim - satisfaz seus interesses’’. (CUNHA JÚNIOR, 2013, p. 

585). 

 

 

1.4.3 As dimensões dos direitos fundamentais 

 

 

O desenvolvimento das dimensões dos direitos fundamentais tem correlação 

direta ao momento histórico em que cada uma delas surgiu. 

KarelVasak31 criou a teoria das gerações de direitos fundamentais dividindo o 

                                                      
29 Esse Estado Moderno é tido como Liberal ou de Direito a depender do enfoque que ele seja visto. 
Liberal por estar mais ligado a forma como a economia se desenvolvia e de Direito em um olhar mais 
jurídico. 
30 Ao contrário do Estado Absolutista no qual todo o poder estava concentrado nas mãos de apenas 
uma pessoa. 
31 Segundo noticiam Marmelstein (2013, p. 37) e Bonavides (2007, p. 569), a teoria foi proposta pelo 
jurista Karel Vasak, ao proferir a aula inaugural no Curso do Instituto Internacional dos Direitos do 
Homem, em Estrasburgo, que buscou, metaforicamente, demonstrar a evolução dos direitos 
fundamentais comparando-os com os lemas da Revolução Francesa. 
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conjunto desses direitos em três gerações -primeira, segunda e terceira. A primeira 

geração de direitos é a dos direitos civis e políticos, fundamentados na liberdade. A 

segunda geração, por sua vez, é a dos direitos sociais baseados na igualdade. Já a 

terceira geração seria a dos direitos de solidariedade fundados na ideia de 

fraternidade especialmente aqueles voltados ao meio ambiente, à paz, ao 

desenvolvimento. 

O termo gerações é criticado32 porque traz consigo a ideia de superação das 

primeiras gerações pelas posteriores o que implicaria em reconhecer novos direitos 

em detrimento dos anteriores. Essa, no entanto, não é a realidade dos direitos 

fundamentais eis que novos direitos basilares surgem para se somar aos já 

anteriormente conquistados e reconhecidos para reforça-los e não para relega-los. 

Por isso considera-se mais adequada a expressão dimensões de direitos. Essa 

divisão em dimensões demonstram o caráter dinâmico e a natureza histórico-

evolutiva desses direitos.Segundo Bobbio (2004, p. 31/32), 

Também os direitos do homem são direitos históricos, que emergem 
gradualmente das lutas que o homem trava por sua própria 
emancipação e das transformações das condições de vida que essas 
lutas produzem. [...] enquanto direitos históricos, eles são mutáveis, 
ou seja, suscetíveis de transformação e ampliação. 

Os direitos fundamentais de primeira geração são marcados por terem sido 

os primeiros a estabelecer um limite para a ingerência do Estado na vida do 

indivíduo. São os direitos civis e políticos como o direito a liberdade, o direito a 

propriedade. Fundamentaram-se essencialmente na ideia de liberdade do homem. 

Tiveram origem nas Revoluções burguesas e têm por titularidade o indivíduo 

considerado individualmente. 

O receituário liberal clássico do Estado que defendia a ideia de que ao ente 

estatal cabia apenas garantir uma igualdade formal sem interferir de forma ampla na 

produção, na circulação de bens e nas relações sociais serviu por um período, 

entretanto, acabou por gerar grande desigualdade de tratamento entre as pessoas. 

Porém, com o passar do tempo percebeu-se que não bastava uma igualdade 

meramente formal como a que foi deduzida com a primeira dimensão de direitos 

                                                      
32 Nesse sentido DIMOULIS; MARTINS (2007, p. 35), MARMELSTEIN (2013, p. 53), BONAVIDES 
(2002, p. 525). 
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uma vez que o fato da lei tratar todos da mesma forma na verdade não garantia 

igualdade. Ao contrário, muitas vezes implicava em verdadeira desigualdade. Além 

disso, a Revolução Industrial no século XIX, com sua carga excessiva de trabalho 

em condições degradantes passou a causar revolta nos trabalhadores que, em 

busca de melhores condições de trabalho e de vida, passaram a questionar o 

modelo estabelecido pela burguesia. Estava criado o campo para a luta pelos 

direitos sociais. 

A segunda dimensão de direitos fundamentais foi justamente voltada para a 

garantia dos direitos sociais, culturais e econômicos a exemplo do direito a saúde, a 

educação, a boas condições de trabalho. São baseados no princípio da igualdade, 

voltados a garantir uma igualdade efetiva de tratamento entre as pessoas. Buscam 

proporcionar a todos um mínimo de igualdade de oportunidades. Ao contrário dos 

direitos de primeira dimensão que obtinham do Estado a primeira vista prestações 

apenas negativas,33 os direitos de segunda dimensão requerem do Estado 

prestações essencialmente positivas. Abandona-se, assim, a noção restritiva de que 

os direitos fundamentais serviam unicamente à defesa do indivíduo diante do 

Estado. 

Juntamente com os direitos sociais de segunda dimensão nasce um novo 

modelo político, no qual o Estado, sem se afastar dos alicerces básicos do 

capitalismo (economia de mercado, livre-iniciativa e proteção da propriedade 

privada) compromete-se a promover maior igualdade social e a garantir as 

condições básicas para uma vida digna - o Estado de bem-estar social (Welfare 

State). Nasce a ideia de que mesmo existindo diferenças de padrão de vida entre a 

população deve ser garantido a todos ao menos um mínimo de direitos com o 

objetivo de lhes garantir respeito àsua dignidade humana. 

                                                      
33 A tradicional diferenciação entre direitos civis e os direitos sociais que reconhece os primeiros 
como de prestações negativas que não demandariam despesas para seu cumprimento e os últimos 
como de prestações positivas sendo necessário, para seu cumprimento, despesas é criticada pelos 
juristas argentinos Victor Abramovich e Christian Courtis. Afirma eles que “todos os direitos sejam 
eles civis, políticos ou sociais tem um custo`` e precisam, para serem efetivados, tanto de prestações 
positivas quanto negativas. Basta pensar, dizem eles, no direito de propriedade e na grande 
quantidade de recursos que o Estado destina para a proteção desse direito. Apenas para a proteção 
do direito de propriedade estão voltados grande parte da justiça civil e penal, grande parte da tarefa 
policial, grande parte dos serviços de registros, de regulamentação. E essa construção pode aplicar-
se a vários outros direitos. Em matéria de direitos políticos a grande quantidade de condutas (e 
despesas) que o Estado precisa promover para garantir o direito de votar. Para garantir o acesso a 
justiça a despesa que se faz necessária para manter assistência judiciária gratuita. (ABRAMOVICH; 
COURTIS, 2003, p. 138). 
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Passados essas demandas surgiram, já no final do século XX, novas 

exigências dessa vez pautadas em direitos de titularidade difusa e indeterminável 

individualmente - os direitos fundamentais de terceira dimensão. 

Eles são fruto da reação dos abusos praticados durante os regimes 

totalitários da Segunda Guerra Mundial bem como dos problemas ambientais que 

passam a se apresentar ao mundo. 

A terceira geração de direitos é a dos direitos com suporte normativo-

axiológico no princípio da solidariedade, na ideia de fraternidade. Neste rol estão 

incluídos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o direito a paz, ao 

desenvolvimento, à comunicação. 

Essas três dimensões dos direitos fundamentais são reconhecidas por todos 

os juristas. Alguns estudiosos, entretanto, já reconhecem direitos de quarta 

geração34. De qualquer forma, o presente trabalho não irá tratar dessas dimensões 

porque o direito ao meio ambiente, objeto sobre o qual se desenvolve o estudo, já foi 

contemplado nas gerações analisadas. 

Novas dimensões, entretanto, não devem parar de surgir, pois, como 

demonstrado, os direitos fundamentais tem um caráter marcadamente histórico-

evolutivo. A evolução dos ordenamentos jurídicos tende cada vez mais a relacionar 

a dignidade da pessoa humana a áreas às quais ela ainda não havia sido pensada 

tal como ocorreu com o reconhecimento do direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado como condição para a dignidade. Além disso, os direitos já conquistados 

hão de passar constantemente por releituras e atualizações para refletirem a 

mentalidade e as necessidades do presente. 

A efetiva realização dos direitos fundamentais é um dos grandes desafios 

que se apresentam para a sociedade contemporânea. Como afirma Bobbio, (2004, 

p. 23, grifo do autor).“O problema fundamental em relação aos direitos do homem, 

hoje, não é tanto o de justificá-los, mas o de protegê-los. Trata-se de um problema 

não filosófico, mas político’’. 

                                                      
34 Bonavides (2002, p. 525) e Sarlet (2003, p. 55-56) entendem que entre os direitos fundamentais da 
quarta geração estariam direitos como a democracia, o pluralismo e a informação. Para Bobbio 
(2004, p. 25-26) são direitos relacionados às manipulações genéticas. 
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Portanto, atualmente, o maior desafio para a teoria dos direitos fundamentais 

não é sua previsão normativa e sim sua implementação, ou seja, é torná-los 

efetivos. E a cada novos direitos inseridos no rol de fundamentais, maior se torna o 

desafio. 

 

 

1.4.4 O meio ambiente como um direito fundamental 

 

 

Conforme consignado no princípio 1 da Declaração de Estocolmo35, o meio 

ambiente equilibrado é essencial para que o homem tenha uma vida digna e com 

bem-estar. É essa incidência direta do ambiente na existência humana que justifica 

e até mesmo impõe a inserção do direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado no estatuto dos direitos fundamentais.Para Bobbio dentre os chamados 

direitos de terceira geração o mais importante deles é “o direito de viver num 

ambiente não poluído”. (1992, p. 06). 

Na Constituição Brasileira de 1988 o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado está incluído no capítulo intitulado Da Ordem Social, 

qualificando-se, portanto, também como um direito social36. Nesse sentido defendem 

Sarlet e Fensterseifer (2013, p. 109) “uma tutela integrada e compartilhada dos 

direitos sociais e ecológicos agrupados sob o rótulo genérico dedireitos 

fundamentais econômicos, sociais, culturais e ambientais ou direitos fundamentais 

socioambientais (DESCA)’’37. Dessa forma, ter-se-á uma ampliação do rol de direitos 

                                                      
35 Declaração de Estocolmo. Princípio 1. O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade 
e ao desfrute de condições de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que lhe 
permita levar uma vida digna e gozar de bemestar, tendo a solene obrigação de proteger e melhorar 
o meio ambiente para as gerações presentes e futuras. A este respeito, as políticas que promovem 
ou perpetuam o apartheid, a segregação racial, a discriminação, a opressão colonial e outras formas 
de opressão e de dominação estrangeira são condenadas e devem ser eliminadas. (ORGANIZAÇÃO 
DAS NAÇÕES UNIDAS, DECLARAÇÃO SOBRE O MEIO AMBIENTE HUMANA, 1972). 
36 Direitos sociais, econômicos e culturais - estão no rol do art. 6º bem como no título da ordem social. 
37 Vale salientar que não se está aqui promovendo uma confusão entre direitos de segunda e terceira 
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sociais ao mesmo tempo em que se aplicam às questões ambientais as conquistas 

já alcançadas por tais direitos. 

Acerca dessa relação entre direitos sociais e ambientais, Lúcia da Costa 

Ferreira (1996, p. 254/255) defende o necessário diálogo e proximidade de atuação 

entre os movimentos ambientalistas e os movimentos sociais já que existe uma 

interdependência entre direitos sociais e a proteção do meio ambiente como a 

qualidade da água e o esgotamento sanitário, a moradia, áreas de risco e poluição 

atmosférica, alimentação e agrotóxicos. 

No Brasil, a fundamentalidade do direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado acontece tanto nos aspectos formal quanto material. O primeiro aspecto 

está contemplado pela inserção do aludido direito no texto constitucional de 1988, 

conforme está disposto no art. 22538. Já o aspecto material está atendido em razão 

de sua relação com a dignidade da pessoa humana. 

O fato de a Constituição não ter elencado o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado no capítulo intitulado Dos Direitos e Garantias 

Fundamentais não altera a natureza desse direito. Por autorização expressa da 

própria Carta de 1988 é reconhecida a existência de direitos fundamentais por todo 

o texto constitucional e até mesmo fora dele39. 

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado acaba por trazer 

nova significação tanto para a dignidade da pessoa humana quanto para o direito a 

vida. Esta passa a ser compreendida como vida saudável. A dignidade, por sua vez, 

passa a ser considerada também em termos ecológicos criando uma dimensão 

ecológica para a dignidade da pessoa humana. 

                                                                                                                                                                      
geração (até porque tal distinção diz respeito mais ao momento histórico em que surgiu cada classe 
de direitos). O que os autores defendem é a “necessidade de uma compreensão integrada do regime 
jurídico dos direitos fundamentais econômicos, sociais, culturais e ambientais (DESCA), de modo a 
contemplar uma tutela ampla e econômicos, sociais, culturais e ambientais (DESCA), de modo a 
contemplar uma tutela ampla e qualificada da dignidade da pessoa humana, tanto sob a perspectiva 
individual quanto coletiva’’. (FENSTERSEIFER, SARLET, 2013, p. 123). 
38Art. 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. 
39 Art. 5, § 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes 
do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República 
Federativa do Brasil seja parte. 
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Nesse sentido, Medeiros (2004, p. 113) pontua que, 

Ao incluir o meio ambiente como um bem jurídico passível de tutela, 
o constituinte delimitou a existência de uma nova dimensão do direito 
fundamental à vida e do próprio princípio da dignidade da pessoa 
humana, haja vista ser no meio ambiente o espaço em que se 
desenvolve a vida humana. 

Tem-se, assim, uma ampliação do conceito de vida e de dignidade. Ao 

discorrer sobre a manifestação da dignidade Peter Häberle, entre outras questões40, 

cita a proteção ambiental mínima como manifestação de dignidade humana. 

(HARBELE, 2009, p. 88). 

Além disso, a qualidade do meio ambiente também está relacionada aos 

direitos da personalidade. Nesse sentido, Sarlet e Fensterseifer (2013, p. 50/51) 

afirmam que “[...] deve-se inserir a qualidade ambiental como um dos elementos-

chave da tutela da personalidade humana, em vista da relação intrínseca que aquela 

guarda com a condição existencial (presente e futura) do ser humano’’.Os autores 

lembram ainda que quando a vida se desenvolve em uma realidade ambiental 

degradada fica comprometido o pleno desenvolvimento da personalidade humana, 

compreendendo seu bem-estar psíquico, físico e social especialmente em razão dos 

problemas físicos e emocionais verificadossobretudo nas grandes e médias cidades. 

A qualidade do meio ambiente está ligada ainda à saúde humana seja para 

promover uma sadia qualidade de vida, seja porque baixos níveis de poluição, 

tratamento de esgotamento sanitário entre outras questões são essenciais na 

prevenção das mais variadas doenças. “Não se pode conceber a vida - com 

dignidade e saúde - sem um ambiente natural saudável e equilibrado. A vida e 

saúde humanas [...] só estão asseguradas no âmbito de determinados padrões 

ecológicos’’. (SARLET e FENSTERSEIFER, 2013, p. 50). 

Também correlacionando meio ambiente e saúde Benjamin (2007, p. 91) 

pontua que “Quase sempre quando se ampara o ambiente está-se beneficiando a 

saúde humana e vice-versa’’. Exemplificando essa íntima relação entre aspectos da 

proteção ambiental e da proteção sanitária lembra o autor do “[...] controle de 

substâncias perigosas e tóxicas, como os agrotóxicos, e com a preocupação da 

                                                      
40 Outra questão citada pelo autor é a educação, o reconhecimento da igualdade para o outro, as 
questões genéticas, a ampliação da cidadania. 
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potabilidade da água e a respirabilidade do ar’’. 

O direito ao meio ambiente equilibrado é um direito de titularidade 

transindividual, coletiva, difusa uma vez que tem como titular não uma só pessoa, 

mas toda a população humana. Tal como os outros demais direitos de terceira 

geração centram-se mais na perspectiva da espécie humana do que no aspecto e 

de um indivíduo ou grupos de pessoas. 

Essa perspectiva global, de proteção a todos, abrange inclusive as gerações 

futuras. A Constituição de 1988 é expressa nesse sentido impondo ao Poder Público e 

à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e 

futuras gerações. Isso se deve ao fato de que o modo de vida, de produção e de 

consumo das gerações atuais reflete de forma direta nas condições ambientais futuras 

repercutindo significativamente naperpetuidade da espécie humana. 

O art. 225 da Carta Magna ao mesmo tempo em que prediz um direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado também prevê um dever 

ao impor ao Poder Público e a coletividade a obrigação de defendê-lo e preservá-lo. 

Consubstancia-se, assim, em um direito-dever. Trata-se, portanto, de um direito 

fundamental que denota dever fundamental. 

Em 1995, o Supremo Tribunal Federal (STF), a Corte Constitucional pátria, 

reconheceu a fundamentalidade do direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. 

[...] O direito à integridade do meio ambiente - típico direito de 
terceira geração - constitui prerrogativa jurídica de titularidade 
coletiva, refletindo, dentro do processo de afirmação dos direitos 
humanos, a expressão significativa de um poder atribuído, não ao 
indivíduo identificado em sua singularidade, mas, num sentido 
verdadeiramente mais abrangente, à própria coletividade social.  
Enquanto os direitos de primeira geração (direitos civis e políticos) - 
que compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais - 
realçam o princípio da liberdade e os direitos de segunda geração 
(direitos econômicos, sociais e culturais) - que se identificam com as 
liberdades positivas, reais ou concretas - acentuam o princípio da 
igualdade, os direitos de terceira geração, que materializam poderes 
de titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas as 
formações sociais, consagram o princípio da solidariedade e 
constituem um momento importante no processo de 
desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos, 
caracterizados, enquanto valores fundamentais indisponíveis, pela 
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nota de uma essencial inexauribilidade. (BRASIL, 1995). 

Para Alexy, (2008, p. 443) o direito fundamental ambiental é um “direito 

fundamental completo’’, já que se constitui em um direito de defesa, um direito a 

proteção, um direito ao procedimento e em um direito a uma prestação. O aspecto de 

defesa diz respeito à obrigação do Estado de deixar de realizar determinadas 

intervenções no meio ambiente. O direito à proteção refere-se a imposição do Estado 

de proteger o titular do direito fundamental frente a intervenções de terceiros que 

causem dano ao meio ambiente. A feição procedimental do direito ao meio ambiente, se 

consubstancia na imposição do Estado de incluir os titulares desse direito na 

participação de procedimentos relevantes para o mesmo; e o direito a uma prestação, 

diz respeito ao direito a que o próprio Estado realize medidas reais para a melhorar o 

ambiente. 

Em suma, o direito fundamental ao ambiente ecologicamente equilibrado 

não é apenas um direito social: é também um direito fundamental individual e não se 

resume apenas a um direito de defesa ou um direito prestacional, ele reúne as duas 

dimensões. (ROTHENBURG, 2012, p. 255). 

A qualificação ecologicamente equilibrado significa interação harmônica com 

todas as partes do meio. Quer dizer um meio ambiente que não esteja poluído, que 

não prejudique a sobrevivência das espécies nem a renovação dos ciclos naturais. 

Importante também destacar que oequilíbrio de cada meio ambiente depende das 

condições específicas geoclimático-biológicas de cada lugar. Cada meio tem 

particularidades e necessidades diferentes bem como reage diferente aos abusos41 

[...]. (CAETANO; LEITE, 2012, p. 81). 

Qualificar um direito como fundamental tem grande importância prática, pois 

todos eles são irrenunciáveis, inalienáveis e imprescritíveis. Aliado a isso, por força do 

art. 5º, § 1º, CF/88, as normas que delineiam esses direitos tem aplicação imediata 

além de serem consideradas cláusulas pétreas (art. 60, § 4º, CF), ou seja, não podem 

ser abolidas pelo Poder Constituinte Derivado, limitam o poder de reforma 

constitucional bem como possuem hierarquia constitucional. Isso quer dizer que se 

determinada lei dificultar ou impedir de modo desproporcional a efetivação de um 
                                                      
41Os elementos e cuidados que fazem do cerrado um ambiente sadio não são os mesmos para a 
tutela da floresta Amazônia, por exemplo. 
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direito fundamental, essa lei poderá ter sua aplicação afastada por 

inconstitucionalidade. Cumpre observar que essa última consequência só foi 

reconhecida após uma leitura pós-positivista do ordenamento reconhecendo-se força 

normativa a todos os dispositivos constitucionais. 

O reconhecimento do meio ambiente como um direito fundamental é aceito 

por grande parte da doutrina42. Ele vem complementar os outros direitos 

fundamentais já consagrados e, como visto em tópico anterior, constitui-se 

atualmente importante aspecto das preocupações dos Estados. 

Hartmann (2010, p. 34) é uma das poucas vozes contrárias ao 

reconhecimento do meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito 

fundamental sob os argumentos de que a proteção ambiental não é subjetivável bem 

como não há como se determinar, no caso concreto, o titular de um direito 

fundamental ao meio ambiente.O autor não visualiza o meio ambiente como um 

direito possível de ser subjetivado diferenciando-se dos direitos fundamentais por ter 

valor próprio devendo, portanto, ser tutelado de maneira autônoma e não em razão 

do interesse do homem. 

Quando se examina os direitos fundamentais percebe-se que são sempre 

algo devido ao indivíduo e nesse sentido dele. A liberdade, a igualdade, o livre 

exercício da profissão, a saúde, a educação. Mas o ambiente não se enquadra 

nessa categoria reconhecendo o valor intrínseco da natureza não se pode outorgar 

uma posição subjetiva fundamental ao homem cujo objetivo é o meio ambiente. 

(Hartmann, 2010, p. 35).O autor nega também a natureza de direito fundamental ao 

meio ambiente, pois para ele tais direitos são sempre individuais ou no mínimo 

individualizáveis sendo apenas o interesse (e não o direito) qualificável como difuso. 

Hartmann (2010, p. 39), entretanto, deixa claro que sua posição não implica 

em menor proteção ambiental. Embora ele seja contrário à existência de um direito 

fundamental ao meio ambiente, reconhece a possibilidade de sua proteção através 

de uma demanda individual (posição subjetiva) em relação ao Estado, mas não 

como um direito fundamental e sim como um direito à devida proteção ambiental por 

                                                      
42 Nesse sentido Sarlet e Fensterseifer (2013), Bianchi (2010), Freitas (2002), Medeiros (2004), 
Molinaro (2006), Leite (2007), Milaré (2013). 
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parte do poder público. Para ele a norma contida no art. 225 da Constituição Federal 

tem natureza de objetivo estatal o que determina de modo direto e irreversível a 

atuação do Estado na preservação do meio ambiente. 

Não se vê óbice em reconhecer o homem como titular de um direito 

fundamental ao meio ambiente ao mesmo tempo em que se visualiza um valor 

intrínseco a este. Ademais, a subjetivação desse bem está claramente expressa na 

Constituição Federal ao determinar que todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. Além disso, a norma do art. 225 da CF/88 pode ser 

interpretada tanto quanto um direito fundamental como um objetivo estatal. 

Ademais, ao defender sua posição o referido autor não explica como se 

resolve a fundamentação para a questão da proibição de retrocesso em matéria 

ambiental já que não se trataria de um direito fundamental. 

 

 

1.4.5 O direito ao meio ambiente e o direito do mei o ambiente 

 

 

O avanço nos estudos do direito ao meio ambiente levou ao surgimento de 

teorias defendendo a natureza como sujeito de direitos, o que acabou por se 

cogitaralém de um direito ao meio ambiente um direito do  meio ambiente. O primeiro 

está voltado ao direito das pessoas a viverem em um ambiente saudável, 

ecologicamente equilibrado. Já o segundo não é voltado apenas aos homens e sim o 

direito do ente meio ambiente a ser protegido. É reconhecer direitos a essa 

complexidade de institutos. 

Não se desconhece as teses em defesa de um direito do meio ambiente visto 

que inclusive as mesmas serão objeto de análise no terceiro capítulo,todavia, será 

tratado no presente trabalho apenas do direito ao meio ambiente equilibrado cuja 

titularidade é deferida aos seres humanos. 

 

2 O ESTADO AMBIENTAL 
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Desde o surgimento do Estado Moderno vários modelos estatais foram 

criados como resultado dos anseios e das necessidades das sociedades de cada 

tempo. O Estado Liberal foi delineado como imposição das lutas por liberdade, pelo 

respeito à propriedade e pela limitação do poder estatal. Em contraposição ao 

liberalismo “desenvolveu-se [...] a Democracia Social do ‘Welfare State’, que, pela 

intervenção do Estado procurou minimizar os excessos do capitalismo anterior 

através de medidas concretas assecuratórias das liberdades liberais’’ (COELHO 

NETO, 2012, p. 301). O Estado Social buscou garantir os direitos sociais que se 

relacionam com o direito a igualdade entre eles o direito a educação, a moradia, a 

saúde, a boas condições de trabalho. 

Nos últimos anos, tem aumentado o número de adeptos de uma nova 

formatação estatal que tem como proposta a incorporação da questão ecológica 

como um dos objetivos do Estado. Trata-se do denominado Estado Ambiental. 

Pressupõe-se uma politização da questão ambiental, em que as grandes questões 

de Estado passem a ser observadas também em seu viés ecológico. 

Essa nova proposta surge em razão da crise ambiental e da sociedade de 

risco43, em uma tentativa de superar o Estado Social, incorporando a dimensão 

ambiental no seio estatal. Busca-se romper com o economicismo exagerado, 

fundado na ideia do progresso infinito das sociedades de consumo, pois conforme 

alerta Fischer(2001, p. 23)“As consequências de quase duzentos anos de 

industrialização não permitem mais o progresso em total detrimento da natureza’’. 

Assim, enquanto o século XX foi o século social, o século XXI parece indicar 

para um século ambiental em que a preservação do meio ambiente entra na ordem 

do dia e passa a ser uma das principais preocupações sociais fazendo com que o 

homem necessite rever sua relação com a natureza, pois conforme adverte Miranda 

(1994, pp. 334 e 335)é necessário que o Estado passe a considerar as exigências 

originadas da crise ambiental. 

O termo Estado Ambiental foi inicialmente utilizado pelo jurista austríaco 

Norbet Wimmer em 1976. Foi, porém, a doutrina alemã que primeiro se debruçou 
                                                      
43 O delineamento da crise ambiental e o conceito de sociedade de risco serão desenvolvidos no 
capítulo subsequente do trabalho. 
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sobre o tema, liderada por Michael Kloepper (2010, p. 26). O conceito, então, 

passou a ser utilizado por estudiosos de direito ambiental alemão tendo sido, 

posteriormente, também adotado pela doutrina de outros países. 

A doutrina brasileira passou a tratar do tema por influência do jurista 

português José Joaquim Gomes Canotilho que influenciado especialmente por 

Rudolf Steinberg delineou o chamado Estado Constitucional Ecológico. 

À medida que vários estudiosos se debruçaram sobre o assunto, surgiram 

algumas variações para o termo original entre elas Estado Ambiental de Direito 

(NUNES JÚNIOR, 2004), Estado de Direito Ambiental (LEITE; FERREIRA, 2010), 

Estado Constitucional Ambiental, Estado Ecológico, Estado Constitucional Ecológico 

(CANOTILHO, 2010), Estado de Direito Ecológico, Estado Verde, Estado Pós-Social 

(PEREIRA DA SILVA, 1996), Estado do Ambiente (HARBELE, 2009), Estado de 

Bem-Estar Ambiental (PORTANOVA, 2005), Estado Verde ou Estado 

Ecologicamente Responsável (ECKERSLEY, 2004), Estado Verde (Downes et. al 

(2003). A variação empregada está ligada aos elementos do conceito ressaltados 

por cada autor. Todos, porém, tratam do mesmo fenômeno motivo pelo qual não 

será discuto nesse trabalho o mérito das variações listadas. 

Entende-se que a denominação mais completa para explicar o fenômeno 

seria Estado Socioambiental e Democrático de Direito, expressão utilizada por 

Carlos Alberto Molinaro (2006, p. 13), pois nela estão contidas todas as 

características desse modelo de Estado uma vez que como será visto em seguida 

ele não busca um rompimento com os modelos anteriores. É, antes, uma 

continuação deles. 

Consigna-se, todavia, que a despeito da expressão Estado Socioambiental e 

Democrático de Direito trazer entendimento mais abrangente para o fenômeno será 

utilizada no decorrer do presente estudo a denominação clássica Estado Ambiental 

uma vez que a abordagem será voltada em especial para obrigação estatal de 

preservar o meio ambiente. 

2.1 Caracterização do Estado Ambiental 
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Michael Kloepper, um dos pioneiros em desenvolver a ideia de Estado 

Ambiental, estabelece que ‘‘esse conceito pretende definir primeiramente um Estado 

que faz da incolumidade do seu ambiente sua tarefa, bem como o critério e a meta 

procedimental de suas decisões” (2010, p. 43). O Estado passaria, então, a ter a 

preservação ambiental como objetivo de suas ações. 

Para o autor a proteção do meio ambiente cabe preponderantemente ao 

Estado. Ele não deixa de atribuir tal responsabilidade aos cidadãos individuais e aos 

grupos sociais, todavia sempre deixando claro que tal atribuição é em especial do 

ente estatal principalmente em razão dos recursos de que dispõe, de que cabe a ele 

assegurar o bem comum e regulamentar o acesso e aproveitamento dos recursos 

naturais. (KLOEPPER, 2010, p. 44). 

A conceituação de Kloepper passa ainda pelo caráter cooperativo do Estado 

Ambiental. Essa cooperação se daria em dois aspectos: colaboração entre Estado e 

sociedade na proteção ao meio ambiente e cooperação entre ser humano e 

natureza. A primeira hipótese cuida de desenvolver formas para que ocorra uma 

ampla participação social na formação da vontade político-ambiental e no processo 

decisório - nuance procedimental do Estado Ambiental. Já o outro aspecto atenta 

para a necessidade de superar a orientação até agora predominantemente 

antropocêntrica da relação entre homem e o meio em que ele vive. 

Como analisa Morato Leite (2007, p. 153 / 154) são os valores e os 

princípios defendidos por cada texto constitucional que irão identificar a composição 

de um Estado de Direito Ambiental, pois são eles que revelam os postulados mais 

importantes de uma comunidade. Para este autor, a incorporação nas normas 

constitucionais da obrigatoriedade da proteção ao meio ambiente, a busca pela 

qualidade de vida indicam a opção por esse modelo de Estado. Aliado a isso, a 

construção do Estado Ambiental só ocorre com a tomada de consciência da crise 

ambiental, com uma cidadania participativa e desde que se garanta um amplo 

acesso à tutela jurisdicional do meio ambiente. 

Como princípios estruturantes do Estado Ambiental, Morato Leite (2007) 
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elenca os princípios da participação, cidadania, democracia e cooperação 

ambiental44; princípios da atuação preventiva e da precaução45; princípios do 

poluidor-pagador46 e da responsabilização47. 

Vicente Capella (1994, p. 248), ao trabalhar com a questão da emergência 

do Estado ambiental, centra sua análise no princípio da solidariedade. Para ele, 

essa nova forma estatal se propõe a aplicar o princípio da solidariedade para 

alcançar o desenvolvimento sustentável. Segundo o autor, os traços distintivos entre 

o Estado liberal, o Estado social e o Estado ambiental são evidentes. Enquanto para 

o Estado liberal o mercado é a instituição motriz, para o Estado social o principal é a 

própria atuação estatal que há de estar voltada para os direitos sociais. Já no Estado 

ambiental a instituição basilar é a natureza. 

No Estado liberal o sujeito de direitos é o burguês, o proprietário. No Estado 

social é o trabalhador. Já no Estado ambiental são todos os entes humanos, uma 

vez que ambiente é do interesse e da responsabilidade de todos, daí o caráter 

marcadamente abrangente desse modelo de Estado. 

Para Armandino Teixeira Nunes Jr (2004, p. 303), o Estado ambiental se 

apresenta como um Estado Pós-Social ligado à emergência de uma terceira geração 

de direitos, que possuem como destinatários o próprio gênero humano. Os princípios 

ordenadores do Estado ambiental seriam o princípio da prevenção, o princípio da 

                                                      
44 O autor trata desses princípios de forma conjunta sem, no entanto, trazer uma definição para eles 
preferindo referir-se às suas formas de aplicação entre as quais podem ser citadas uma gestão 
participativa do Estado para estimular o exercício da cidadania, amplo acesso ao Poder Judiciário, 
ampliação das informações acerca das questões ambientais, atuação cooperativa entre diferentes 
Estados para melhor atuar na preservação do meio ambiente. (LEITE, 2007, p. 159/170). 
45 [...] a atuação preventiva é um mecanismo para a gestão dos riscos, voltado, especificamente, para 
inibir os riscos concretos ou potenciais, sendo esses são visíveis e previsíveis pelo conhecimento humano. 
Por seu turno, o princípio da precaução opera no primeiro momento dessa função antecipatória, inibitória e 
cautelar, em face do risco abstrato, que pode ser considerado risco de dano, pois muitas vezes é de difícil 
visualização [...] ambos os princípios atuam na gestão antecipatória, inibitória e cautelar dos riscos, sendo 
ambos similares no gênero. Contudo, a atuação preventiva é mais ampla e genérica; já a precaução, mais 
específica e concreta com o momento inicial do exame do risco. (LEITE, 2007, p. 172). 
46 [...] princípio do poluidor-pagador, ou seja, a inserção de imputação de custos ambientais relacionada às 
atividades dos produtores [...] visa, sinteticamente, à internalização dos cursos externos de deterioração 
ambienta [...] mas ele não se resume na fórmula poluiu pagou. Seu alcance é maior, incluindo ainda os 
custos de prevenção, de reparação e de repressão ao dano ambiental. (LEITE, 2007, p. 180/182). 
47“O instituto da responsabilidade civil por danos ao meio ambiente, associado aos instrumentos 
jurídico-administrativos e à responsabilidade penal ambiental, têm importante missão no cenário do 
princípio da responsabilização. Essa tríplice responsabilização deve se articulada conjunta, coerente 
e sistematicamente, em um verdadeiro sistema múltiplo de imputação ao degradador ambiental.’’ 
(LEITE, 2007, p. 187/188). 
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participação e o princípio da responsabilização. Ao Estado ambiental estariam 

reservadas funções mais amplas que ao Estado liberal (apoiado na função 

repressora) e ao Estado social (ligado à função promovedora). 

O Estado ambiental também estaria assentado em uma função 

promovedora, mas de forma ampliada já que ele passa a ter a tarefa também de 

buscar o equilíbrio ecológico. Essa nova tarefa implica em uma abrangência não 

alcançada pela função promovedora do Estado social. Ademais, “a finalidade do 

Estado liberal é a liberdade, e a do Estado social é a igualdade. Já o Estado 

ambiental tem uma finalidade mais ampla: a solidariedade (centrada em valores que 

perpassam a esfera individualista própria do Estado Liberal)’’. (Nunes Júnior, 2004, 

p. 300). 

Na visão de Canotilho (2010, p. 40) o Estado Constitucional Ecológico é um 

Estado regido por princípios ecológicos no qual a proteção do meio ambiente passa 

a ser tarefa de todos - do Estado, das entidades públicas, das entidades privadas e 

de toda a sociedade civil - em uma verdadeira responsabilidade comum 

compartilhada consubstanciando-se em um “agir integrativo da administração’’. O 

autor consigna ainda que a preservação do meio ambiente há de ser feita a bem das 

presentes e das futuras gerações. 

Além disso, esta nova concepção de Estado pressupõe uma “concepção 

integrada ou integrativa do ambiente e consequentemente, um direito integrado e 

integrativo do ambiente’’. (CANOTILHO, 2010, p. 36). 

O conceito de direito integrado aponta, em primeiro lugar, para a 

necessidade de uma proteção integral e sistêmica do meio ambiente sendo ela 

voltada não para a defesa isolada de suas partes, mas sim para o conjunto como um 

todo de forma a englobar em sua cobertura todos os sistemas físicos, químicos, 

biológicos bem como as relações entre eles e os fatores econômicos, sociais e 

culturais que de alguma forma, seja direta ou indiretamente, influencie sobre a 

qualidade de vida do homem. 

Num segundo momento a imposição de um direito ambiental integrativo 

busca a passagem de uma “compreensão monotemática para um entendimento 
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multitemático’’ (CANOTILHO, 2010, p. 36) fazendo com que qualquer avaliação de 

impacto ambiental recaia não apenas no projeto isoladamente considerado, mas que 

esteja de acordo com o planejamento maior do Estado. Já o terceiro aspecto da 

forma integrativa do meio ambiente influencia os instrumentos jurídicos impondo-se 

ao Judiciário levar em consideração os aspectos ambientais nos seus julgamentos. 

Ao lado da ideia de Estado Constitucional Ecológico, Canotilho (2010, p. 

43) defende também a visão de uma “democracia sustentada’’ na qual se 

inauguram novas formas de participação política, aumentando o caráter 

democrático do Estado. Deve haver, portanto, uma ampliação da democracia com 

a criação de novas formas de participação popular especialmente quanto às 

questões ambientais. O povo é chamado a estar mais perto do poder propiciando 

uma democracia mais direta, menos representativa. 

Para o autor a discussão do tema tem seguido os seguintes eixos: no plano 

jurídico positivo a positivação normativa-constitucional do ambiente com sua 

consequente consagração ou como tarefa do Estado ou como direito subjetivo; no plano 

filosófico metódico as pré-compreensões necessárias para o Estado ambiental 

ecológico; no plano fático a temática da chamada sociedade de risco, bem como a 

relação desse Estado com as ideias de justiça intergeneracional e de direitos das 

futuras gerações. 

Molinaro(2006, p. 116) também reconhece como características do Estado 

Socioambiental e Democrático de Direito a preservação do meio ambiente como 

tarefa estatal e social, a necessidade de assegurar a qualidade ambiental de vida 

das gerações presentes e também daquelas que se seguem bem como o 

incremento da participação dos cidadãos nas decisões relativas ao meio ambiente 

fundando uma “ecocidadania responsável”. 

Além dessas questões, ele adiciona à discussão os princípios da proibição 

de retrocesso em matéria ambiental e do mínimo existencial 

ecológico48considerando-os elementos indispensáveis desse modelo de Estado. 

                                                      
48 A proibição de retrocesso ambiental consiste na impossibilidade de diminuir a tutela normativa do 
meio ambiente já alcançada. O mínimo existencial ecológico é o patamar mínimo de preservação 
ambiental o qual não pode ser atingido por qualquer circunstância sob pena de ferir a dignidade 
humana. 
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Molinaro(2006, p. 114) centra sua análise nesses conceitos uma vez que para ele a 

proibição de “retrogradação ambiental’’ é parte fundamental desse Estado. 

Comentando sobre a mudança de paradigma necessária para essa nova 

forma de se compreender o Estado, Molinaro (2006, p. 114, 124/125) reputa-o como 

necessário para a passagem do “individualizante da persistência atomizada para a 

comunhão’’. Assim, chama atenção para a fraternidade como marco axiológico do 

Estado Ambiental afirmando que este “acentua a fraternidade e a utilização de 

instrumentos solidários que infirmam a injustiça e conformam a possibilidade do 

justo social [...]’’ Além disso, a economia deverá passar a ser compreendida como 

“subsistema ecológico estatal’’. 

Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer (2013, p. 109) aduzem que o Estado 

Socioambiental incorpora a proteção do meio ambiente como um novo desafio, 

mesmo antes de se ter cumprido, especialmente nos países menos desenvolvidos, 

os direitos socais. Nesse sentido os autores chamam atenção para o fato de que 

essa nova modalidade de Estado vem continuar o projeto estatal e por isso continua 

atrelado também substancialmente às questões sociais ocorrendo, portanto, uma 

“necessária convergência das agendas social e ambiental num mesmo projeto 

jurídico-político para o desenvolvimento humano’’. 

Para eles a concepção do Estado Ambiental passa pela obrigação do ente 

estatal juntamente com os cidadãos e dos grupos da sociedade civil de preservação do 

meio ambiente (tutela compartilhada público-privada), pela promoção da justiça 

ambiental, pelo reconhecimento da proibição de retrocesso em matéria ambiente, pelo 

conceito de mínimo existencial ecológico além de ter no princípio da solidariedade como 

seu o marco jurídico-constitucional.49 (SARLET; FENSTERSEIFER, 2013, p. 115/116). 

PUREZA (1997, p. 16), também reconhecendo o caráter de continuidade e 

não de ruptura do Estado Ambiental com os outros modelos de Estado, afirma que 

aquele é marcado “[...] pelo acréscimo de novas e qualitativamente diferentes tarefas 

ao elenco tradicional dos seus encargos constitucionais”. Adiciona-se uma nova 

dimensão aos fins fundamentais do Estado de Direito, qual seja o imperativo da 

                                                      
49 Reconhece também o princípio da solidariedade como marco-jurídico constitucional do Estado 
Ambiental Belchior (2011). 
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proteção do ambiente que passa a se somar com as dimensões dos direitos 

fundamentais já reconhecidos.Alerta, ainda, o autor que a incorporação da questão 

ambiental como objetivo do Estado impõe uma reorientação das funções 

econômicas e sociais do ente estatal obrigando-o a um controle jurídico do uso 

racional do patrimônio natural. Além disso, verifica que esse Estado adota o 

patrimônio natural e o ambiente como bens públicos além de se referir ao primado 

da solidariedade. (PUREZA, 1996, p. 28). 

Pereira da Silva (2002, p. 33) vê que diante da questão ecológica vem-se 

fazendo necessário pensar um novo pacto social levando-se a cabo novas tarefas 

estatais bem como imitir novas posturas políticas da sociedade civil e novas 

posturas jurídicas de todos para bem cumprirem as novas responsabilidades que 

emergem com a necessária tutela do meio ambiente. 

Além disso, já se antecipando aos conflitos que poderão surgir com o Estado 

Ambiental, o autor lembra que a defesa do meio ambiente é “apenas’’ um das 

tarefas, objetivos e princípios desse Estado não se esgotando nisso. Apesar disso, 

fatalmente esse novo papel estatal irá gerar conflitos com outros direitos garantidos 

pelo ordenamento. Assim, para ele, uma das tarefas do Estado Pós-Social será 

compatibilizar todas as dimensões dos direitos fundamentais especialmente os 

econômicos e a preservação do meio ambiente. (DA SILVA, 2002, p. 38). 

O Estado Ambiental pode ser considerado um novo modelo de Estado na 

medida em que modifica as bases dos modelos adotados até então. Por outro lado, 

ele estabelece mais uma continuidade qualitativa do que uma ruptura com os 

modelos passados. O que se apresenta é uma reformulação do atual arquétipo 

inserindo, em sua estrutura, uma nova tarefa. 

Assim, conforme entendimento de Eckersley (2004), trata-se de um Estado 

Democrático cujos ideais e procedimentos de regulação são informados por uma 

democracia ecológica ao invés de democracia meramente social liberal. Ele pode 

ser entendido como um estado pós-liberal-social na medida em que surge a partir de 

uma forte crítica ecológica e não da rejeição da democracia. 

A essa nova formulação do Estado não se negam as características 
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desenhadas pela sucessão de modelos estatais desde o surgimento do Estado 

Moderno. Ao contrário, elas se somam. Portanto, o Estado ambiental é um modelo de 

“Estado constitucional, que além de ser um Estado de direito democrático e social, 

deve ser também um Estado regido por princípios ecológicos’’ (CANOTILHO, 2010, p. 

31). 

Reconhecendo o caráter dinâmico dos processos evolutivos em especial dos 

modelos de organização estatal, Tarrega e Santos Neto (2006, p. 09) enfatizam que o 

Estado de Direito “não é uma obra acabada [...] é, na verdade, um processo de 

constante [...] aperfeiçoamento [...] um conceito dinâmico que, ao incorporar novos 

elementos e novos conceitos, modifica a sua própria estrutura e racionalidade.’’ 

Eckersley (2004, p. 16) afirma que o projeto de construção do Estado Ambiental 

nunca pode ser finalizado, pois se mostra como um contínuo estender de direitos de 

cidadania. 

No Estado Ambiental, não se abandonam, portanto, as nuances sociais e 

democráticas do conceito de Estado. Ademais, por ser de direito, ele está adstrito à 

legalidade impondo-se o respeito aos direitos fundamentais dos indivíduos e 

afastando-se de antemão qualquer fundamentalismo ambiental. Caso assim não o 

fosse a proteção ambiental poderia servir de motivo para a violação desproporcional 

e imponderada desses direitos convertendo o Estado Ambiental em uma 

“ecoditadura’’. (HARTMANN, 2010, p. 65). 

Esse Estado pode ser entendido como aquele que tem na proteção do meio 

ambiente um de seus pressupostos de atuação. Até então toda atividade, fosse ela 

pública ou privada, passava pelo crivo dos valores liberdade (Estado Liberal), igualdade 

(Estado Social) e democracia (Estado Democrático). Com a evolução do modelo estatal 

as condutas deverão se coadunar, também, com a preservação do meio ambiente. 

Essa construção teórica apresenta, portanto, como características: o direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito fundamental, a 

proteção ambiental como dever do Estado e da sociedade, a promoção da qualidade 

de vida, o primado da sustentabilidade, o princípio da solidariedade, o 

reconhecimento da necessidade de preservação ambiental também para as 

gerações futuras, o incremento da cidadania com maior participação das pessoas 

especialmente em relação as questões ambientais. 
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Conforme bem delineado por Hartmann “o Estado Ambiental é um Estado em 

cuja ordem constitucional, a proteção ambiental ocupa lugar e hierarquia 

fundamental’’. (2010, p. 33). O meio ambiente é alçado a um dos bens mais 

importantes para o homem justificando-se a sua inserção na maior lei do país. 

Além da questão da justiça entre as gerações, o princípio da solidariedade, 

em termos de proteção ambiental, advém também, do caráter transindividual do 

direito ao meio ambiente equilibrado. Trata-se de um direito difuso, de terceira 

dimensão, dotado de caráter universal e humanista já que não tem destinatários 

específicos - são voltados para todo o gênero humano. 

Diferente do desrespeito aos direitos individuais ou sociais que afetam uma 

pessoa ou grupo determinado de pessoas, o desrespeito aos direitos difusos como o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado afeta a todos, sem distinção. 

Da mesma forma, atitudes que promovam sua preservação a todos aproveitam. Uma 

atitude ambiental nunca tem consequências apenas individuais, daí seu caráter 

marcadamente solidário. 

Segundo este novo paradigma, o Estado não pode ignorar os desafios 

ambientais e a necessidade de um desenvolvimento sustentável, que pressupõe 

uma exploração equilibrada dos recursos naturais. Busca-se uma politização da 

temática ambiental que deverá passar a ser tratada como verdadeira questão de 

Estado de forma que a atuação estatal passe, sempre, a observar a questão 

ecológica. A proteção do meio ambiente passa a ser um dos objetivos, uma das 

finalidades estatais e também da sociedade civil. 

O Estado Ambiental é um Estado protetor do meio ambiente que busca o 

equilíbrio entre as exigências sociais e econômicas por um lado e a preservação do 

meio ambiente por outro e traz uma verdadeira responsabilidade ecológica tanto por 

parte do Estado quanto por parte da sociedade civil. 

 

 

2.2 A opção da Constituição Federal de 1988 por um Estado Ambiental 

 

A inserção no texto constitucional do direito ao meio 
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ambienteecologicamente equilibrado e da obrigação de preservá-lo aliado a outros 

aspectos, possibilita o reconhecimento de um Estado Ambiental Brasileiro. Nesse 

sentido Leite (2007, p. 153) esclarece que “O status que uma Constituição confere 

ao ambiente pode denotar ou não maior proximidade do Estado em relação à 

realidade propugnada pelo conceito de Estado de Direito Ambiental’’. 

Determinadas as características de um Estado Ambiental cumpre investigar 

se elas estão presentes no texto constitucional de 1988 para assim verificar se é 

possível induzir a existência de um Estado Ambiental Brasileiro. Ao desenvolverem o 

tema, parte considerável dos juristas brasileiros, se limitam a fundamentar a 

existência desse arquétipo estatal no art. 225, da Constituição Federal de 1988. 

De fato, o referido dispositivo é um importante indicador de que essa nova 

modalidade de Estado pode ser abstraída do texto Constitucional de 1988. 

Todavia, é necessário ampliar essa fundamentação indicando outras passagens 

nas quais a Constituição também permite inferir a opção por um Estado 

Ambiental verificando-se, assim, se as características do conceito estão 

presentes por todo o documento constitucional. 

 

 

2.3 Os dispositivos constitucionais que fundamentam  o Estado Ambiental 

Brasileiro 

 

 

A atual Carta nacional foi a primeira dentre as Constituições brasileiras a 

inserir em seu texto a preocupação com a proteção ambiental e o fez de forma 

ampla chegando a ser denominada de “Constituição Verde’’ por Milaré. (2013, p. 

152)50. 

O constituinte de 1988 dedicou todo um capítulo especificamente para a 

proteção do meio ambiente. Entretanto essa proteção não se limita apenas a esse 

tópico. Este é apenas sua face mais visível uma vez que o texto trouxe essa 

                                                      
50 Das constituições anteriores a de 1988 apenas a partir da Constituição de 1946 se consignavam 
normas relativas ao meio ambiente, mas apenas preceitos sobre a competência da União em legislar 
sobre água, florestas, caça e pesca. 
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preocupação em vários outros dispositivos distribuídos por toda a Carta Magna. 

O mais importante artigo constitucional acerca da preservação ambiental é o 

art. 225, caput considerado verdadeiro “núcleo do ambientalismo constitucional’’. 

(BELCHIOR e LEITE, 2011, p. 306). 

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. (BRASIL, 1988). 

Do aludido dispositivo podem ser depreendidas várias características de um 

Estado Ambiental. Na primeira parte do dispositivo verifica-se o reconhecimento do 

direito subjetivo fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, reputando-

o primordial para uma vida sadia e com qualidade. Ao consigna-lo como bem de uso 

comum do povo a Carta Constitucional confere titularidade desse direitos a todas as 

pessoas. Já a parte final do dispositivo traz a lume a dimensão objetiva do aludido 

direito consubstanciado na obrigação do Estado e da sociedade de preservar o meio 

ambiente. O artigo 225, caput, revela ainda o valor sustentabilidade e o princípio da 

solidariedade. 

Ao dispor uma responsabilidade compartilhada entre os entes sociais já que 

cabe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 

consigna-se, em relação a direito ao meio ambiente equilibrado um direito e ao 

mesmo tempo um dever. 

 O desenvolvimento sustentável é depreendido da referência à preservação 

do meio ambiente para o futuro, pois essa forma de desenvolvimento só se perfaz 

quando “satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades51’’ (Organização das 

Nações Unidas, relatório BRUDTLAND). Deve-se utilizar-se os recursos naturais de 

forma que no futuro eles continuem existindo. 

Além disso, o art. 225, ao dispor sobre a defesa compartilhada do meio 

ambiente, aliado à necessidade de preservá-lo para as gerações vindouras, invoca 

também o princípio da solidariedade - verdadeiro “marco jurídico-constitucional’’ do 

                                                      
51 Esse conceito de desenvolvimento sustentável é trazido pelo relatório BRUDTLAND, também 
conhecido como Nosso Futuro Comum (Our Common Future), elaborado pela Comissão Mundial 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU e publicado em 1987. No capítulo seguinte o 
conceito será melhor delineado. 
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Estado Ambiental uma vez que em termos ambientais há uma necessária repartição 

de responsabilidades bem com o reconhecimento de dependência recíproca entre 

os seres vivos.(SARLET;FENSTERSEIFER, 2008, p. 08, BELCHIOR, 2011). 

Cumpre notar que o “marco jurídico-constitucional’’ de um Estado Ambiental 

está claramente previsto na Constituição Brasileira de 1988 quando, em seu art. 3º, 

I,52 dispõe que um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é a 

construção de uma sociedade solidária. 

Mas a Carta Magna de 1988 não se limitou a estabelecer a existência do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental. Foi além e fixou de 

maneira clara os parâmetros básicos voltados para a concretização desse direito. 

Nesse sentido aparecem as disposições dos parágrafos do art. 225 CF/88 como forma 

de complementar o caput, contribuindo para um melhor delineamento do direito em 

questão. 

O primeiro parágrafo do art. 22553 impõe ao Poder Público várias condutas 

que buscam dar efetividade ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Importante salientar que a enumeração trazida pelo parágrafo primeiro do art. 225 se 

apresenta como um rol exemplificativo uma vez que não traz em seu bojo qualquer 

expressão que limite a extensão das condutas. 

O inciso I impõe ao Poder Público o dever de preservar e restaurar os 

                                                      
52 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária. 
53 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das 
espécies e ecossistemas; 
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades 
dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; 
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem 
especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, 
vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 
degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; 
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que 
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; 
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 
preservação do meio ambiente; 
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua 
função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. 
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processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e 

ecossistemas. Esses processos são aqueles que asseguram as condições 

necessárias para uma adequada simbiose entre os organismos mantendo-se sua 

adequada interação ecológica. Já manejar ecologicamente as espécies significa lidar 

com a fauna e flora de modo a conservá-las e recuperá-las. (SILVA, 2009, p. 53). 

O inciso II obriga o Poder Público a preservar a diversidade e a integridade 

do patrimônio genético do País e a fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e 

manipulação desse tipo de material. Conforme ensina a Convenção Internacional 

que trata do tema (Organização das Nações Unidas, Convenção da Biodiversidade, 

art. 2º), a biodiversidade consiste na “variabilidade de organismos vivos de todas as 

origens’’ e material genético significa “todo material de origem vegetal, animal, 

microbiana ou outra que contenha unidades funcionais de hereditariedade’’, ou seja, 

é resguardar a multiplicidade de seres e matérias que compõem o Planeta. 

No inciso III há a incumbência de definir nas unidades da Federação 

espaços territoriais a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a 

supressão desses locais permitidas somente através de lei. Deve-se, portanto, 

estabelecer nos estados e municípios áreas de relevante interesse ecológico 

condicionando-se seu uso patrimonial a parâmetros legais. 

O inciso IV prevê a exigência de estudo prévio de impacto ambiental (EIA), 

para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 

degradação do meio ambiente ao qual se dará publicidade. Essa divulgação permite 

a participação popular nas discussões acerca dos estudos realizados. Trata-se, de 

um instrumento de intervenção ambiental na ordem econômica buscando-se 

compatibilizar essas duas realidades. 

No inciso V comina-se ao Estado a obrigação de controlar a produção, a 

comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem 

risco para a vida, sua qualidade e o meio ambiente. Trata-se de mais uma hipótese 

de intervenção do Poder Público no domínio econômico para impedir práticas 

danosas à vida, à saúde e ao meio ambiente. 

Com o objetivo de propiciar a tomada de consciência ambiental o 
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constituinte, através do inciso VI no parágrafo primeiro do art. 225, inseriu entre as 

atribuições específicas do Poder Público o dever de promover a educação ambiental 

em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do 

meio ambiente. Essas práticas se fazem necessárias não só para que as pessoas 

tomem cada vez mais ciência da importância da questão ambiental, mas também de 

seus direitos em relação ao meio ambiente bem como das formas de defendê-lo54. 

O inciso VII determina a proteção da fauna e da flora vedando-se as práticas 

que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou 

submetam os animais a crueldade, isso porque as plantas e os animais são 

determinantes para o equilíbrio dos ecossistemas. 

O parágrafo segundo do art. 22555 exige que o explorador dos recursos 

minerais recupere o meio ambiente degradado de acordo com a solução técnica 

exigida pelo órgão público competente. Através desse dispositivo a Constituição 

praticamente admitiu a hipótese de que certas atividades econômicas, ainda que 

lesivas ao meio ambiente sejam exploradas. Conformou-se com a inevitabilidade do 

dano, mas ao menos cuidou, como não poderia deixar de ser, de determinar a 

recuperação do meio ambiente degradado. Entende-se, todavia, que a autorização 

constitucional de degradar o meio ambiente mesmo nessas condições só se aplica 

em relação aos recursos ambientais renováveis. 

No parágrafo terceiro56 a Constituição preceitua que as condutas e as 

atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas 

físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas independentemente da 

obrigação de recuperar os danos causados. Ao prever que a reparação dos danos 

ambientais não é suficiente para eximir o poluidor das sanções penais e 

administrativas, deixa evidente que o objetivo da norma é impedir o dano ambiental 

e não apenas buscar formas de recuperá-lo57. Destaque-se nessa norma primeiro a 

                                                      
54 A Lei 9.795/1999 instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental. 
55Art. 225 [...] 
§ 2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, 
de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. 
56 Art. 225, § 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da 
obrigação de reparar os danos causados. 
57 Até porque por vezes o dano é irrecuperável. 
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instituição em sede constitucional da responsabilidade penal das pessoas jurídicas 

por dano ambiental. 

O quarto parágrafo,58 ao definir a Floresta Amazônica brasileira, a Mata 

Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira como 

patrimônio nacional determina que sua utilização deverá ser feita dentro de condições 

que assegurem a preservação do meio ambiente, ou seja, de forma sustentável. 

O parágrafo quinto,59 ao determinar a indisponibilidade das terras devolutas e 

as arrecadadas pelos Estados em ações discriminatórias necessárias à proteção dos 

ecossistemas naturais, busca mais uma vez por a salvo o equilíbrio ambiental do 

sistema. 

Em razão do alto risco de degradação ambiental decorrente da utilização de 

energia nuclear o parágrafo sexto determina que60 as usinas que operem com reator 

nuclear tenham sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser 

instaladas. Trata-se, de mais um exemplo de intervenção no domínio econômico com 

o objetivo de proteger o meio ambiente. Deve-se lembrar, ainda, que além de se 

submeter a essa licenciamento constitucional específico a atividade nuclear ainda está 

sujeita ao prévio estudo de impacto ambiental, previsto no inciso IV, do parágrafo 

primeiro do art. 225 da Constituição Federal além de outras exigências 

infraconstitucionais. 

Ao tratar da ordem econômica a Constituição prescreve, em seu art. 170, VI 

que a economia deve observar, entre outros princípios, a defesa do meio 

ambiente61. No mesmo sentido o art. 174, § 3º62 determina que a atividade 

                                                      
58 Art. 225, § 4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-
Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de 
condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos 
naturais. 
59 Art. 225, § 5º - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações 
discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. 
60 Art. 225, § 6º - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em 
lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. 
61 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 
por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios: 
[...] 
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto 
ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. 
62 Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma 
da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor 
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garimpeira deve ser realizada sob a condicionante da proteção ambiental. O art. 

177,§ 4º, II, b,63 por sua vez, estabelece que os recursos arrecadados com a 

contribuição de intervenção de domínio econômico relativamente a atividades de 

petróleo, gás natural e álcool serão destinados ao financiamento de projetos 

ambientais. 

Da análise dos dispositivos acima citados relacionados a ordem econômica 

bem como daqueles referentes ao capítulo do meio ambiente é possível concluir que 

a Constituição Federal Brasileira de 1988 fez a escolha por um desenvolvimento 

sustentável pois a sustentabilidade é qualidade capaz de promover a preservação 

do meio ambiente. Assim, o caminho escolhido pela Constituição foi compatibilizar 

desenvolvimento econômico e proteção ambiental. O desenvolvimento não é 

deixado de lado, mas ele deve passar a ser feito sobre novos parâmetros. 

Deve-se buscar um desenvolvimento que preserve a capacidade dos 

ecossistemas de se renovarem. O economicismo sem precedentes dá lugar ao 

economicismo temperado pela preocupação ambiental demonstrando a mudança 

paradigmática própria do conceito de Estado Ambiental. Nesse sentido inclusive o 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu “que questões relativas a interesse 

econômico cedem passo quando colidem com a deterioração do meio ambiente, se 

irreversível.’’ (BRASIL, 2000). 

Em razão das aludidas disposições normativas e do caráter uno do texto 

constitucional, em todas as passagens em que a Constituição se referir a 

desenvolvimento este deve ser lido como um desenvolvimento sustentável mesmo 

que não tenha sido feita menção expressa ao referido adjetivo. Assim, o inciso II, art. 

3º64, CF/88 deve ser interpretado com a qualificação da sustentabilidade. 

                                                                                                                                                                      
público e indicativo para o setor privado. 
[...] 
§ 3º - O Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta 
a proteção do meio ambiente e a promoção econômico-social dos garimpeiros. 
63 Art. 177. Constituem monopólio da União: 
[...] 
§ 4º A lei que instituir contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de 
importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool 
combustível deverá atender aos seguintes requisitos: 
[...] 
II - os recursos arrecadados serão destinados. 
[...] 
b) ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás; 
64 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
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Esse mesmo artigo ao estabelecer a erradicação da pobreza e a redução 

das desigualdades sociais mesmo sem utilizar a expressão sustentável acaba por se 

coadunar com essa forma de desenvolvimento uma vez que a sustentabilidade é 

voltada não só para a preservação dos recursos naturais, mas também para a 

diminuição da pobreza e das desigualdades sociais. A abrangência do conceito65 

não é só natural, mas também econômico e social o que se amolda com os objetivos 

descritos no art. 3º, CF/8866. 

O caráter solidário da preservação ambiental bem como a sua ampla 

possibilidade de atuação da sociedade como um todo também está presente no art. 

5º, LXXIII, CF/8867 ao dispor que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação 

popular visando anular ato lesivo ao meio ambiente. 

Outro importante instrumento a disposição do cidadão para o exercício de 

seus direitos, entre eles, o meio ambiente ecologicamente equilibrado é o mandado 

de injunção68 que deve ser utilizado quando a falta de norma regulamentadora 

inviabilize, por exemplo, a preservação ambiental. 

Além disso, conforme previsão do art. 129, III, CF/8869, a defesa ambiental é 

uma das funções institucionais do Ministério Público, órgão de grande importância 

em um Estado Democrático de Direito e responsável pela defesa da sociedade. 

Até um dos mais clássicos direitos individuais - o direito a propriedade - 
                                                                                                                                                                      
[...] 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
65 O conceito de desenvolvimento sustentável será melhor delineado do capítulo 3. 
66 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
[...] 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação. 
67 Art. 5º [...] 
LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao 
patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio 
ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de 
custas judiciais e do ônus da sucumbência; 
68 Art. 5º [...] 
LXXI - conceder-se-á mandado de injunção 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; 
69 Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 
[...] 
III - 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; 
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adquire, com a Constituição de 1988, temperamentos ecológicos. O art. 5ª, XXIII70 

dispõe que toda propriedade deve atender sua função social. Já o art. 186, 

CF/8871determina que para cumprir sua função social a propriedade rural deve-se, 

entre outras premissas, fazer uso adequado dos recursos naturais disponíveis bem 

como preservar o meio ambiente72. 

Neste aspecto cumpre observar que atualmente a função social da 

propriedade (na qual está inserida a preservação ambiental) é considerada parte 

integrante do próprio direito de propriedade. Essa nova dimensão traz uma exigência 

de que o proprietário realize também interesses sociais ressaltando-se que “... a 

propriedade mantém-se privada e livremente transmissível, porém detendo finalidade que se 

concilie com as metas do organismo social’’. Portanto, modernamente, a função social “é 

princípio básico que incide no próprio conteúdo do direito de propriedade, somando-se às 

quatro faculdades conhecidas (usar, gozar, dispor e reivindicar). Em outras palavras, converte-

se em um quinto elemento da propriedade’’. (FARIAS E ROSENVALD, 2012, p. 314/317). 

Assim, só se reconhece e resguarda-se a propriedade quando seu titular a 

utiliza dentro dos parâmetros de sua função social.  Nesse sentido ensina Tepedino 

(2006, p. 172) que “[...] sendo a função social um elemento interno do domínio [...] a 

propriedade tem de se submeter a um controle social de utilização positiva na 

promoção dos valores sociais e constitucionais’’. 

Mesmo no preâmbulo73 da Constituição é possível verificar referência a 

institutos do Estado Ambiental ao afirmar que o Estado Brasileiro tem por objetivo 

assegurar o bem-estar e o desenvolvimento. Conforme já salientado a noção de 

bem-estar está necessariamente ligada a preservação ambiental, pois apenas em 

                                                      
70 Art. 5º [...] 
XXIII – a propriedade atenderá a sua função social. 
71 Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo 
critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: 
I - aproveitamento racional e adequado; 
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; 
72 A preservação do meio ambiente como parte da função social da propriedade urbana também está 
presente em nosso ordenamento jurídico, mas na legislação infraconstitucional como pode ser 
verificado no Estatuto das Cidades (Lei 10.257/2001). 
73 Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um 
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma 
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem 
interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, 
a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 
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um ambiente equilibrado as pessoas podem efetivamente desfrutar de um bem-

estar. 

Da mesma forma, o art. 18274, caput impõe como um dos objetivos da 

Política de Desenvolvimento Urbano a garantia de bem-estar para sua população. 

O art. 1º afirma que a República Federativa do Brasil tem como um dos seus 

fundamentos a dignidade da pessoa humana, noção esta também dependente de 

um meio ambiente equilibrado. 

Em face das relações internacionais, o art. 4º, II e IX75 determina a 

prevalência dos direitos humanos bem como a cooperação entre os povos para o 

progresso da humanidade. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é 

além de um direito fundamental também um direito humano. O preceito de 

cooperação entre os povos mais uma vez retoma a ideia de solidariedade típica de um 

Estado Ambiental. 

A preocupação ambiental da Constituição Brasileira se faz presente também 

nas competências dos importantes órgãos como o Congresso Nacional e o Conselho 

de Defesa, órgão consultivo do presidente da República. No primeiro caso cabe 

apenas ao aludido órgão a aprovação de ações do Poder Executivo sobre atividades 

nucleares bem como autorizar a exploração de recursos naturais em terras 

indígenas76. 

Já ao Conselho de Defesa cabe realizar um juízo crítico sugerindo formas de 

utilização das áreas relacionadas à segurança do território nacional principalmente 

                                                      
74Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme 
diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais 
da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes. 
75 Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes 
princípios: 
[...] 
II - prevalência dos direitos humanos; 
[...] 
IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; 
[...] 
76Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 
[...] 
XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares; 
[...] 
XVI - autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a 
pesquisa e lavra de riquezas minerais; 
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quando nelas estão incluídas questões relativas a preservação e exploração dos 

recursos naturais77. 

O caráter marcadamente ambiental da Constituição está evidenciado 

também porque ela se ocupa de todas as espécies de meio ambiente e não apenas 

do meio ambiente natural. 

O meio ambiente cultural está previsto expressamente nos artigos 21578 e 

21679 da Constituição Federal. 

                                                      
77 Art. 91, § 1º - Compete ao Conselho de Defesa Nacional: 
[...] 
III - propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território 
nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a 
preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo; 
78 Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da 
cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. 
§ 1º - O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e 
das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. 
§ 2º - A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes 
segmentos étnicos nacionais. 
§ 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao 
desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do poder público que conduzem à: 
I - defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro; 
II - produção, promoção e difusão de bens culturais; 
III - formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões; 
IV - democratização do acesso aos bens de cultura; 
V - valorização da diversidade étnica e regional. 
79 Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, 
tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória 
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 
I - as formas de expressão; 
II - os modos de criar, fazer e viver; 
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações 
artístico-culturais; 
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, ecológico e científico. 
§ 1º - O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio 
cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de 
outras formas de acautelamento e preservação. 
§ 2º - Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e 
as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. 
§ 3º - A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais. 
§ 4º - Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei. 
§ 5º - Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos 
antigos quilombos. 
§ 6 º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo estadual de fomento à cultura até 
cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, para o financiamento de programas e 
projetos culturais, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de: 
I - despesas com pessoal e encargos sociais; 
II - serviço da dívida; 
III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações 
apoiados. 
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Também voltado para a proteção do meio ambiente cultural o art. 216-

A80que institui o Sistema Nacional de Cultura pautado por uma gestão participativa e 

com objetivo de promover o desenvolvimento humano, social, econômico e cultural 

da sociedade. Interessante, notar que o aludido dispositivo foi inserido na 

Constituição de 1988 pela emenda constitucional n. 71, datada de vinte e nove de 

novembro do ano de 2012 o que indica a contínua busca pela preservação do meio 

ambiente nas suas mais variadas formas. 

A preocupação especificamente com o meio ambiente do trabalho está 

expressa no art. 200, VIII81 ao determinar como competência do Sistema Único de 

Saúde (SUS) contribuir para a proteção do meio ambiente do trabalho. 

Além disso, a preocupação ambiental também está disposta nos incisos IV e 

VII ao determinar que o SUS participe da formulação da política e execução das 

ações de saneamento básico bem como cuide das questões atinentes a produtos 

psicoativos, tóxicos e radioativos.82 

Um Estado Ambiental preocupa-se não só com a preservação do meio 

ambiente natural, mas sim com todas as esferas do meio ambiente. Isso demostra 

                                                      
80 Art. 216-A. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma 
descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas 
públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da Federação e a 
sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno 
exercício dos direitos culturais. 
§ 1º O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na política nacional de cultura e nas suas 
diretrizes, estabelecidas no Plano Nacional de Cultura, e rege-se pelos seguintes princípios: 
I - diversidade das expressões culturais; 
II - universalização do acesso aos bens e serviços culturais; 
III - fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais; 
IV - cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados atuantes na área cultural; 
V - integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e ações desenvolvidas; 
VI - complementaridade nos papéis dos agentes culturais; VII - transversalidade das políticas 
culturais; 
VIII - autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil; 
IX - transparência e compartilhamento das informações; 
X - democratização dos processos decisórios com participação e controle social; 
XI - descentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das ações; 
XII - ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a cultura. 
81 Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: 
[...] 
VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 
82 Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: 
[...] 
IV - participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico; 
VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias 
e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; 
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que a Constituição Federal de 1988 ao trazer em seu texto passagens em que traz a 

preocupação com cada uma das espécies de meio ambiente de forma expressa e 

ampla contribui para afirmação da existência de um Estado Ambiental Brasileiro. 

Muitos teóricos do Estado Ambiental trazem como característica própria 

dessa modalidade de Estado o aumento da participação cidadã. Também nesse 

aspecto a Constituição de 1988 se coaduna com o conceito uma vez que ela traz em 

seu texto vários mecanismos de participação popular. O Estado Brasileiro se 

assenta em uma democracia não apenas representativa, mas também participativa. 

A população pode participar de forma direta no controle das atividades 

estatais através da propositura de ação popular bem como fazendo denúncias aos 

órgãos de fiscalização sejam eles os Tribunais de Contas ou o Ministério Público. 

Além disso, pode ela própria propor projeto de lei. 

Ademais, é possível colocar em prática outras formas de participação 

popular nas várias questões estatais entre elas as ambientais sem necessariamente 

recorrer a novos textos legais retirando-se o fundamento direto da Constituição, ou 

melhor, do Estado Democrático de Direito no qual a sociedade brasileira se assenta 

a exemplo das audiências públicas antes de julgamentos importantes como vem 

ocorrendo no Supremo Tribunal Federal (STF) e com a instituição dos orçamentos 

participativos instituídos por algumas prefeituras brasileiras. 

Ao tratar das competências em matéria ambiental a Constituição estabeleceu, 

para cada um dos entes, determinações específicas para as competências de 

natureza executiva83 e legislativa84. Por outro lado, estabeleceu unicamente 

determinações comuns para as competências de natureza administrativa. Tal opção 

indica novamente a grande importância dada para a questão ambiental na 

Constituição de 1988 uma vez que sendo a competência administrativa aquela que 

traz consigo as tarefas de implementação e fiscalização das funções estatais é 

importante passo na busca da preservação do meio ambiente. (FERREIRA, 2007, p. 

206). 

                                                      
83 A competência executiva reserva a determinada esfera do poder o direito de estabelecer e executar 
diretrizes, estratégias e políticas (FERREIRA, 2007, p. 205). 
84 A competência legislativa refere-se à capacidade outorgada a um ente da Federação para legislar 
(FERREIRA, 2007, p. 206). Na Constituição Federal de 1988 a competência legislativa em matéria 
ambiental se dá de forma privativa, exclusiva, concorrente e suplementar. 
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Assim, a Constituição Federal de 1988 delega a preservação do meio 

ambiente de forma comum, cooperativa e igualitária tanto à União quanto aos 

Estados e Municípios, certamente uma forma de proporcionar uma proteção o mais 

abrangente possível para a preservação do meio ambiente dando maior segurança 

ao tema. Além disso, a essa competência administrativa comum dos entes 

federados estabelecida pelo artigo 23 CF/8885 homenageia o princípio da 

solidariedade. 

Conforme determina o referido dispositivo é competência da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger os monumentos, documentos, 

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

naturais e os sítios arqueológicos, proteger o meio ambiente, combater a poluição em 

qualquer de suas formas, preservar as florestas, a fauna e a flora, promover o 

saneamento básico, registrar, acompanhar e fiscalizar a utilização de recursos hídricos 

e minerais. 

A Constituição foi redundante ao estabelecer a um só tempo o dever dos 

entes federados de proteger o meio ambiente, preservar as florestas, a fauna e a 

flora tratando-os como se fossem coisas estanques e não parte do mesmo conjunto 

denominado de meio ambiente. Entretanto, conforme marcado por Ferreira (2007, p. 

216), a redundância não prejudica a defesa do meio ambiente vindo, na verdade, 

“evitar possíveis discussões e divergências sobre a temática’’. 

                                                      
85 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 
I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio 
público; 
[...] 
III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os 
monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; 
IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor 
histórico, artístico ou cultural; 
[...] 
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 
[...] 
IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de 
saneamento básico; 
[...] 
XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de 
recursos hídricos e minerais em seus territórios; 
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O parágrafo único do art. 2386, ao determinar a cooperação entre a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios para o cumprimento de suas competências 

administrativas previstas nos incisos de seu caput além do caráter solidário, demonstra 

novamente o primado do desenvolvimento sustentável uma vez que os entes deverão 

agir em cooperação tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar. 

Em relação às competências executivas e legislativas a Constituição não 

fala expressamente acerca da preservação ambiental, mas o faz de forma indireta 

ao tratar de questões que tem relação e ou consequências para o meio ambiente. 

O art. 2187 define as competências executivas exclusivas da União. Dentre 

essas competências, relaciona-se ao meio ambiente ainda que implicitamente 

aquelas que dizem respeito aos recursos naturais e planejamento urbanístico. 

Assim, de acordo com a Carta Magna compete exclusivamente à União 

elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de 

desenvolvimento econômico e social, planejar e promover a defesa permanente 

contra as calamidades públicas especialmente as secas e inundações, instituir um 

sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga 

de direitos de seu uso, instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano inclusive 

habitação, saneamento básico e transportes urbanos e explorar os serviços e 

instalações nucleares de qualquer natureza e exercer o monopólio sobre as 

pesquisas e a lavra, o enriquecimento e reprocessamento a industrialização e o 

                                                      
86Art. 23 [...] 
Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em 
âmbito nacional. 
87Art. 21. Compete à União: 
[...] 
IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento 
econômico e social; 
[...] 
XVIII - planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as 
secas e as inundações; 
XIX - instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de 
direitos de seu uso; 
XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e 
transportes urbanos; 
[...] 
XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal 
sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de 
minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições: 
[...] 
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comércio de minérios nucleares e seus derivados atendidos os princípios e 

condições estabelecidos pela própria constituição. 

Dentre as pouquíssimas competências executivas expressamente 

designadas aos Estados88 estão inseridas questões relativas ao meio ambiente uma 

vez que, segundo dispõe os parágrafos segundo e terceiro do art. 2589, cabe a tais 

entes da federação explorar diretamente ou mediante a concessão o serviço de gás 

canalizado bem como instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 

microrregiões constituídas por agrupamento de municípios limítrofes para integrar a 

organização, a planejamento, a execução de funções públicas de interesse comum. 

Conforme se verifica no art. 3090, CF as atribuições executivas ambientais 

exclusivas dos Municípios não são muito expressivas cabendo-lhes apenas 

promover o adequado ordenamento territorial, mediante o planejamento e controle 

do uso do parcelamento e da ocupação do solo urbano bem como promover a 

proteção do patrimônio histórico cultural local. 

O art. 22 da Constituição conferiu à União competência privativa para 

legislar sobre águas, energia, jazidas, minas e outros recursos minerais e atividades 

nucleares de qualquer natureza. Embora se fundamenta na predominância do 

interesse nacional a reserva de tais competências para a União não é absoluta. O 

parágrafo único do dispositivo em análise estabelece que também os Estados 

poderão ser autorizados a legislar sobre questões específicas das matérias 

                                                      
88 Conforme se depreende do art. 25, §1º, a competência executiva dos Estados é apenas aquela de 
caráter residual uma vez que a Constituição dispõe de forma específica apenas acerca das 
competências executivas da União e dos Municípios. 
Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados 
os princípios desta Constituição. 
§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta 
Constituição. 
89 Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados 
os princípios desta Constituição. 
§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta 
Constituição. 
§ 2º - Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, a empresa estatal, com 
exclusividade de distribuição, os serviços locais de gás canalizado. 
§ 3º - Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações 
urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a 
organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. 
90Art. 30. Compete aos Municípios: 
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle 
do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; 
IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação 
fiscalizadora federal e estadual. 
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relacionadas no aludido artigo desde que haja lei complementar nesse sentido. O 

fato de ter a União o poder legiferante não afasta o dever de fiscalização por parte 

dos demais entes federativos por se tratar de competência administrativa e como já 

visto competência comum de todos os entes. 

Segundo o disposto no art. 25, §1º, CF aos Estados são reservadas as 

competências que não lhe sejam vedadas pela Constituição. Essa norma inclui tanto 

competências em matéria executiva e legislativa. Assim o texto constitucional não 

traz um rol específico de competências legislativas para os Estados. Entretanto, ao 

dispor, no art. 25, § 3º que os Estados poderão mediantes lei complementar, instituir 

regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões para facilitar a 

execução das funções públicas a Constituição detalha uma das competências 

legislativas dos Estados, competência esta relacionada ao meio ambiente. 

Conforme definido no art. 30, I91, CF a competência legislativa exclusiva dos 

Municípios se limita a legislar sobre assuntos de interesse local. Assim, apenas se 

uma questão ambiental disser respeito apenas ao seu local é que o Município 

poderá legislar exclusivamente sobre o assunto. A Constituição, no art. 30, II 

também atribui aos Municípios competência para suplementar as normas federal e 

estadual no que couber. Dessa forma, ainda que tais entes não figurem no rol dos 

entes habilitados a legislar concorrentemente sobre matérias relacionadas ao meio 

ambiente lhe é reservada parcela de poder para que possam preencher as lacunas 

das normas da União e dos Estados inclusive em matéria ambiental. 

De acordo com o art. 2492 da Constituição, compete à União, aos Estados e 

ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito urbanístico, florestas, 

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

naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição, proteção do patrimônio 

                                                      
91 Art. 30. Compete aos Municípios: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 
92 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 
I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; 
[...] 
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, 
proteção do meio ambiente e controle da poluição; 
VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico; 
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, 
estético, histórico, turístico e paisagístico; 
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histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico e responsabilidade por dano ao 

meio ambiente e bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 

paisagístico. 

Cumpre observar que União, Estados e Distrito Federal não poderão fazer 

uso desse poder legiferante concorrente de forma igualitária cabendo à União o 

estabelecimento de normas gerais e aos Estados e Distrito Federal a competência 

para suplementa-las93. Inexistindo atuação normativa por parte da União, poderão os 

Estados exercerem a competência legislativa plena e estabelecer normas gerais 

como propósito de atender suas necessidades. A superveniência de lei federal, 

entretanto, suspende a eficácia da lei estadual nas disposições que lhe forem 

contrárias. 

Ao tratar dos direitos dos indígenas94 a Constituição demonstra preocupação 

tanto quanto ao meio ambiente cultural dessa população bem como até para 

assegurar sua própria sobrevivência promove uma tutela dos recursos naturais 

                                                      
93 Art. 24 [...] 
§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas 
gerais. 
§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência 
suplementar dos Estados. 
§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa 
plena, para atender a suas peculiaridades. 
94 Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e 
tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União 
demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. 
§ 1º - São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter 
permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos 
recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, 
segundo seus usos, costumes e tradições. 
§ 2º - As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, 
cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. 
§ 3º - O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a 
lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do 
Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos 
resultados da lavra, na forma da lei. 
§ 5º - É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, "ad referendum" do 
Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no 
interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer 
hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco. 
§ 6º - São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a 
ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas 
naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da 
União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a 
indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da 
ocupação de boa fé. 
Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo 
em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do 
processo. 
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necessários para suas atividades produtivas buscando garantir seu bem-estar e sua 

reprodução física. 

Ainda acerca das questões ambientais cumpre observar mais um papel 

importante delegado à União uma vez que são bens deste ente público vários dos 

recursos naturais brasileiros95 como as terras devolutas indispensáveis à 

preservação ambiental, os lagos, as correntes de água em terrenos de seu domínio, 

ou que banhem mais de um Estado, que sirvam de limites com outros países, ou se 

estendam a território estrangeiro ou dele provenham, os terrenos marginais e as 

praias fluviais, as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as 

praias marítimas; as ilhas oceânicas e costeiras, as ilhas fluviais e lacustres nas 

zonas limítrofes com outros países; os recursos naturais da plataforma continental e 

da zona econômica exclusiva, o mar territorial, os potenciais de energia hidráulica, 

os recursos minerais, as cavidades naturais subterrâneas, os sítios arqueológicos e 

pré-históricos e as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. São ainda bens da 

União96as jazidas, demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica. 

Ainda quando se refere à possibilidade de a União realizar ações em 

determinadas regiões97 a preocupação ambiental está presente uma vez que entre 

                                                      
95Art. 20. São bens da União: 
I - os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos; 
II - as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções 
militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei; 
III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais 
de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele 
provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais; 
V as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias marítimas; as ilhas 
oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a sede de Municípios, exceto aquelas 
áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental federal, e as referidas no art. 26, II; 
V - os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva; 
VI - o mar territorial; 
VII - os terrenos de marinha e seus acrescidos; 
VIII - os potenciais de energia hidráulica; 
IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo; 
X - as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos; 
XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. 
96Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia 
hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e 
pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. 
97Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo 
geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais. 
§ 1º - Lei complementar disporá sobre: 
[...] 
II - a composição dos organismos regionais que executarão, na forma da lei, os planos regionais, 
integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social, aprovados juntamente com 
estes. 
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os objetivos dessas ações regionais estão promover o seu desenvolvimento 

econômico e social, a redução das desigualdades regionais, o uso de rios e das 

massas de água nas regiões de baixa renda, sujeitas a secas periódicas bem como 

a recuperação de terras áridas, temas ligados ao meio ambiente e ao 

desenvolvimento sustentável. 

Toda essa proteção ambiental trazida na Carta Política, verdadeira carta de 

intenções da sociedade brasileira impõe ao Estado e à toda nação uma mudança de 

paradigma. Com o reconhecimento do Estado Ambiental brasileiro não se pode mais 

aceitar atitudes que degradem o meio ambiente nem condutas que não estejam em 

consonância com o desenvolvimento sustentável. As ações, sejam elas públicas ou 

privadas, devem passar pelo crivo da preservação ambiental. Deve-se buscar uma 

relação mais próxima e respeitosa com a natureza. 

Cumpre lembrar que o direito ao meio ambiente equilibrado é um direito 

fundamental o que lhe atribui ainda mais importância. Ademais, conforme já 

delineado no primeiro capítulo, ele acaba por ampliar a caracterização do princípio 

da dignidade da pessoa humana, uma vez que não se pode mais conceber uma vida 

digna sem a manutenção do bem estar ecológico98. 

É importante consignar que ao tratar da temática ambiental optou-se por 

uma perspectiva brasileira e, especificamente, constitucional. Não se desconhece, 

entretanto, que o problema deve ser enfrentado de forma global, em uma 

perspectiva supranacional. Por outro lado, o necessário caráter internacional da 

preservação do meio ambiente não retira a importância da atuação dos entes 

públicos e privados dos mais diferentes níveis, do municipal ao mundial, que 

deverão agir em conjunto de forma a se tirar o máximo proveito das possibilidades 

de ação cada um. 

Ademais, só se fala em Estado Ambiental brasileiro após a Constituição de 

1988 apesar de anteriormente já existir várias normas de preservação do meio 

                                                                                                                                                                      
§ 2º - Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei: 
[...]  
IV - 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.  
§ 3º - Nas áreas a que se refere o § 2º, IV, 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. 
98 Não se pode admitir dignidade quando milhares de brasileiros vivem às margens de esgoto a céu 
aberto ou se hidratam de água poluída por ser essa sua única alternativa. 
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ambiente porque apenas quando essa preocupação é inserida na Constituição é que 

ela passa a ser das preocupações mais importantes da sociedade e um dos 

objetivos do Estado como um todo - poderes públicos e sociedade civil. É a inserção 

no texto constitucional que cria um novo modelo de Estado. A preocupação já 

existia, mas não como parte da própria conceituação e estrutura do Estado. 

Por outro lado, mesmo com a ampla gama de legislação infraconstitucional 

acerca da questão ambiental a abordagem constitucional sobre o tema se faz 

importante. A ideia de um Estado Ambiental amplia a questão uma vez que a 

legislação ambiental infraconstitucional está delimitada, voltada para seu âmbito de 

atuação - recursos hídricos, minerais etc.O conceito de Estado Ambiental expandea 

discussão abarcando todas as legislações, todas as matérias, todos os aspectos da 

sociedade. A questão ecológica sendo considerada uma questão de Estado, inserida 

no próprio conceito deste, passa a permear todo o seio social, econômico e político 

do país. Portanto, todas as legislações bem como todas as condutas públicas e 

particulares não só aquelas especificamente voltadas para a matéria ambiental 

devem estar de acordo com a preservação do meio ambiente. 

Passa a ser necessário um olhar ambientalmente qualificado para todo o 

Estado e para toda a sociedade. Assim, mesmo que toda a legislação ambiental já 

tivesse efetivada a importância da temática continuaria válida em razão dessa 

característica de, por se tratar de uma questão constitucional, ter aplicação em todo 

o sistema não só no legal ou jurídico além de contribuir para a busca cada vez maior 

de concretização das normas ambientais. 
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3. ALGUMAS PRÉ-COMPREENSÕES NECESSÁRIAS PARA EFETIV AR UM 

ESTADO AMBIENTAL 

 

 

O reconhecimento de que o Estado Ambiental pode ser considerado um 

modelo adotado pelo Estado brasileiro impõe uma releitura da Constituição com o 

escopo de desenvolver uma hermenêutica constitucional voltada para sua 

efetivação. Para tanto, é necessária a criação de um novo paradigma interpretativo, 

um novo viés hermenêutico, tendo como valor o equilíbrio ecológico. 

Desse modo, é precisobuscar alternativas interpretativas para concretizar 

amplamente esse conteúdo, pois conforme ensina Lênio Streck o Direito deve ser 

visto como uma junção de textos que permanentemente clamam por novos sentidos. 

(1999, p. 186). 

Deve-se buscar compatibilizar o atual modelo de Estado Democrático de 

Direito, com a proteção e preservação de recursos naturais finitos e com as demais 

espécies de meio ambiente, possibilitando assim superar ou ao menos amenizar a 

atual crise ambiental. 

Porém, antes do desenvolvimento de umahermenêutica jurídica ambiental é 

preciso pré-compreender a questão ecológica. Sem a antecipação de alguns 

conceitos não é presumívelo desenvolvimento de uma interpretação capaz de 

efetivar o Estado Ambiental.  Nesse sentido, o objetivo do presente capítulo é 

estudar algumas pré-compreensões necessárias à essa nova hermenêutica. 

 

 

3.1 A pré-compreensão 

 

 

Como marco teórico da pré-compreensão serão utilizados os estudos 

dofilósofo Hans George Gadamer em sua obra Verdade e Método. A investigação 

Gadamerianaé baseada na ontologia da compreensão. Ele não busca desenvolver 
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um método para a compreensãoe sim entender como o homem interpreta, ou seja, 

determinar as condições nas quais o ser humanocompreende. Dessa forma ele 

acabou por promover uma releitura do papel da hermenêutica99 dando a ela um 

caráter de investigação filosófica. 

Para o autor, a interpretação não se limita a conhecer o que se interpreta. 

Ela deve ir mais a fundo e investigar como se desenvolve o ser-no-mundo. É por 

esse motivo que os elementos da compreensão sãoo principal ponto de sua reflexão 

filosófica.Nesse sentido, fica mais inteligível o título de sua obra uma vez que a 

verdade, ou seja, as condições que influenciam o ato de compreender precede o 

método - a determinação de um procedimento para se interpretar algo. Vale ainda 

observarque as reflexões de Gadamer não estão adstritas à compreensão apenas 

de textos e sim de tudo que rodeia o homem, pois tudo é interpretação. (LAWN, 

2007). 

Uma das grandes contribuições do filósofo foi revelar a existência da 

chamada pré-compreensão. Esse conceito implica em reconhecer que a 

interpretação de um texto não começa num patamar nulo, ela está 

permanentemente influenciada pelas ideias pré-concebidas de quem o interpreta. 

“[...] as noções prévias de conteúdo [...] constituem nossa pré-compreensão’’. 

(GADAMER, 2008, p. 404) a qual é formada por três elementos ou condições 

fundamentais: o preconceito, a autoridade e a tradição. 

O intérprete não pode esquecer que sua compreensão está envolvida pelos 

seus preconceitos. Gadamer afirma que toda a compreensão é preconceituosa no 

sentido de que toda interpretação está influenciada pelas concepções anteriores do 

intérprete. O preconceito nada mais é do que o correspondente histórico da 

antecipação da experiência humana. 

É importante observar que a noção de preconceitos trazida por Gadamer 

(2008, p. 407) não é pejorativa.“Preconceitos não significam, pois, de modo algum, 

falso juízo, pois está em seu conceito que ele possa ser valorizado positivamente ou 

negativamente’’. Assim, entre os preconceitos há aqueles que impedem a 

                                                      
99 Dessa forma ele se contrapõe a Betti e Dilthey para quem o papel da hermenêutica era criar um 
método de correção da interpretação. 
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compreensão, que geram os males entendidos, mas também existem os que 

colaboram com ela tornando a compreensão possível. 

Outro elemento formador da pré-compreensão é a autoridade. Gadamer 
(2008, p. 419 / 420) lembra que esse conceito não pode ser entendido apenas como 
obediência cega, uma vez que ela deve ser submetida à razão. A autoridade 
também pode se dar não pelo ato de submissão, mas sim por, 

um ato de reconhecimento e de conhecimento: reconhece-se que o 
outro está acima de nós em juízo e perspectiva [...] Esse sentido de 
autoridade não tem nada a ver com obediência cega de comando [...] 
mas com conhecimento [...] É, nisso que consiste a essência da 
autoridade que exige o educador, o superior, o especialista. 

A autoridade também significa a ação da razão que reconhece os seus 

limites e atribui ao outro uma perspectiva mais acertada. É reconhecer-se limitado a 

um conceito e reconhecer que uma outra pessoa tem mais conhecimento. Assim na 

mesma esteira dos preconceitos, a autoridade também pode ser ou não válida. 

O terceiro elemento trazido por Gadamer é a tradição. Ela indica que o 

consagrado no passado goza de uma autoridade do que foi transmitido, exercendo 

poder sobre a nossa ação e sobre o nosso comportamento. Para o filósofo, a 

consciência histórica participa de todo o ato de compreensão. Segundo Gadamer 

(2008, p. 425, grifo nosso)“não se pode haver nenhum esforço histórico e finito do 

homem que possa apagar completamente os indícios dessa finitude -da tradição’’. Da 

mesma forma que os outros elementos a tradição não é vista como negativa e sim 

como inerente ao ato de compreender. O intérprete integra-se sempre num contexto de 

tradição. 

A grande questão, todavia, é reconhecer os elementos da pré-compreensão, 

mas não ficar adstritos a eles. A compreensão começa com as noções que o 

intérprete já temconcebidas, mas ele não pode se limitar a elas. Aquele que 

interpreta deve abrir-se para novas possibilidades de sentidos. “[...] quem quer 

compreender um texto deve, em princípio, estardisposto a deixar que ele diga 

alguma coisa por si’’. (GADAMER, 2008, p. 405, grifo nosso). 

Trata-se, portanto, de unir passado e presente numa verdadeira fusão de 

horizontes. Essa fusão irá criar novas pré-compreensões que, posteriormente 

fundidas a novas possibilidades do presente, faz com que a compreensão esteja em 
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permanente evolução, em permanente movimento circular, ou melhor, em espiral 

uma vez que se desenvolve com o tempo. Tem-se então, a noção de círculo 

hermenêutico o qual pode ser descrito como, 

uma forma tal que a compreensão do texto se encontre determinada, 
continuamente, pelo movimento de concepção prévia da pré-
compreensão. O círculo...descreve... a compreensão como a 
interpretação do movimento da tradição e do movimento do 
intérprete. (GADAMER, 2008, p. 439). 

Assim, “a compreensão não deve tanto ser concebida como uma ação da 

subjetividade de uma pessoa, mas como o inserir-se numa tradição em que o 

passado e presente se fundem constantemente’’ (BLEICHER, 1980, p. 156) 

ocorrendo‘’ uma verdadeira fusão horizôntica’’. (GADAMER, 2008, p. 458). 

Os textos abrem para o intérprete outros mundos. Através do texto e 

reconhecendo suas tradições no processo interpretativo, o intérprete pode absorver 

dele novas formulações, novos conhecimentos. Além disso, a interpretação se dá 

por meio de uma estrutura especulativa da linguagem que permite absorver dos 

escritostanto o dito quanto o não dito. 

Em suma, Gadamer (2008, p. 441) demonstra que para compreender bem 

um texto é necessário que se tenha uma pré-compreensão dos assuntos que 

envolvem o tema. “Compreender significa, primariamente, sentir-se entendida na 

coisa [...] Assim, a primeira das condições hermenêuticas é a pré-compreensão que 

surge de ter de se haver com a coisa em questão [...]’’. 

Nesse sentido, não há como compreender o direito à liberdade de 

locomoção ou a garantia constitucional do habeas corpus sem antes entender o que 

significa liberdade de ir e vir. Na mesma medida, não há como compreender o 

Estado Ambiental sem conhecer ao menos as linhas gerais da proteção ao meio 

ambiente, sem reconhecer a necessidade dessa proteção. É preciso antecipar o 

sentido de alguns conceitos, de alguns pressupostos para então entender a 

realidade. 
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3.2.1 Pré-compreensões para a efetivação do Estado Ambiental Brasileiro 

 

 

Para novas interpretações são necessárias novas concepções, novas pré-

compreensões. Para que a hermenêutica constitucional ambiental consiga encontrar 

respostas adequadas, é necessário que o intérprete pré-compreenda a emergência 

de um paradigma ecológico. E não se trata simplesmente de se chegar a um 

conceito de meio ambiente, mas sim de tomar ciência da existência de uma 

verdadeira “questão ecológica’’. As múltiplas possibilidades hermenêuticas dessa 

questão devem ser clarificadas alargando o horizonte de sentido que compõe a pré-

compreensão do intérprete antes que este se debruce sobre o texto constitucional. 

Todos os paradigmas do intérprete influenciam em suas interpretações. 

Nesse sentido, para compreender a questão ambiental, são necessários 

paradigmas diferentes daqueles que levaram a sociedade à atual crise ecológica. É 

nesse sentido que Leff (2006)defende a substituição da racionalidade econômica 

para uma racionalidade ambiental. Não se pode mais conceber o uso irrestrito e 

irresponsável dos recursos naturais finitos nem perceber a natureza 

necessariamente a serviço do homem, subjugada às suas ações. Esses 

preconceitos impedem a emergência de uma hermenêutica capaz de promover o 

Estado Ambiental. 

Da mesma forma como hoje se interpreta qualquer norma (inclusive as 

particulares) já com a pré-compreensão de que não se pode ferir a igualdade nem 

liberdade,a sociedade deve passar a interpretar o mundo a sua volta pela pré-

compreensão da proteção ambiental. 

Na esteira da filosofia gadameriana, não se pode esperar dos juristas, da 

administração pública ou da sociedade como um todo que se interprete a 

Constituição sob o viés da preocupação ambiental sem antes conhecer a própria 

questão. Sobre a necessidade de uma pré-compreensão da questão ambiental Leite 

e Belchior (2011, p. 308) afirmam que, 

Ao adotar o paradigma do Estado de Direito Ambiental, é necessário 
um novo modo de ver a ordem jurídica, com uma pré-compreensão 
diferenciada do intérprete, na medida em que a hermenêutica 
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filosófica comprova que o sentido a ser captado da norma jurídica é 
inesgotável.As normas precisam ser interpretadas de forma a 
concretizar o Estado de Direito Ambiental. 

O Estado Ambiental no Brasil só poderá efetivar-se mediante uma 

interpretação própria para o problema ecológico. Afinal, 

De nada adiante toda uma construção teórica em torno do Estado de 
Direito Ambiental, se não existirem mecanismos concretos de 
efetivação [...] Uma hermenêutica específica para lidar com as 
particularidades e com os desafios do novo paradigma estatal [...] é 
um desses instrumentos. (LEITE e BLECHIOR, 2011, p. 308). 

Essa pré-compreensão da questão ambiental passa pelo reconhecimento de 

algumas realidades como a crise ambiental, a sociedade de risco e as gerações de 

problemas ambientais,uma nova relação entre o homem e a natureza, o 

desenvolvimento sustentável e a proibição de retrocesso em matéria ambiental. 

Além das questões supracitadas, várias outras são necessárias para a aludidapré-

compreensão. Todavia, por uma questão de delimitação, neste trabalho 

serãodiscutidos apenas os conceitos acima citados. 

Não serão debatidosconhecidos princípios de Direito Ambiental como o 

princípio do poluidor-pagador, o princípio da precaução, o princípio da prevenção ou o 

princípio da responsabilização porque se entende que mesmo estes princípios, para 

serem aplicados, necessitam de pré-compreensões como as que serão aqui estudadas. 

Ademais, já existe considerável número de trabalhos com o objetivo de elencar e 

explicar tais princípios. Por outro lado, pouco se fala em pré-compreensões para a 

questão ecológica ou no reconhecimento dos conceitos aqui refletidos como pré-

compreensões. 

Cumpre ainda considerar que sendo tais princípios espécies de normas eles 

já estão prontos para serem aplicados. E essa aplicação precisa das pré-

compreensões que serão discutidas nesse momento do trabalho.A título de 

exemplo, quando o intérprete vai aplicar o princípio da prevenção ou da precaução 

se ele não conhecer as realidades da crise ambiental e da escassez de recursos 

naturais não reconhecerá sequer a importância da aplicação de tais normas, não 

saberá nem o motivodaquela norma existir. 

Preferiu-se, desse modo, chamar atenção para a importância das pré-

compreensões porquê de nada adianta o intérprete ter a disposição dele todo um 
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conjunto de normas para serem aplicadas se ele não tem os conhecimentos prévios 

necessários para entender a realidade que originou tais normas. 

 

 

3.2.1 A crise ambiental, a sociedade de risco e as gerações dos problemas 

ambientais 

3.2.1.1 A crise ambiental 

 

 

A dinâmica da produção e do consumo capitalistas produziu um 

desenvolvimento alheio à preocupação ecológica no qual os recursos naturais eram 

vistos como infinitos. E ela não comprometeu apenas o meio ambiente natural. A 

forma como as cidades se organizaram e o estilo de vida imposto acabou por 

comprometer também as outras espécies de meio ambiente. Essa conduta gerou 

graves consequências para o meio ambiente, criando uma inegável crise ambiental. 

A última versão do Relatório Planeta Vivo,datada de 2012, produzido pela 

Rede WWF100 (FUNDO MUNDIAL PARA A VIDA SELVAGEM, 2012)destaca a 

pressão cumulativa que a população exercesobre o planeta e oconsequente declínio 

da saúde das florestas,rios e oceanos, que são fundamentaispara a existência do 

planeta. A população mundial vive como se tivessemais de um planeta à sua 

disposição. Usa-se 50% (cinquenta por cento) acima da capacidade de suporte e 

reposiçãoda Terra. Segundo esse estudo, se o ritmo de degradação da natureza não 

for diminuído essa porcentagem irá aumentar a ponto de que no ano de 2030, 

mesmo dois planetas não serão suficientes. 

A Global Footprint Network, uma organização internacional que mede o 

impacto da população na Terra, registra que para o mundo voltar ao patamar em 

                                                      
100 A cada dois anos a Rede WWF compila dados de todos os continentes e dezenas de países e os 
reúne no Relatório Planeta Vivo, que traz uma visão detalhada da situação do meio ambiente em nosso 
planeta. A Rede WWF (Fundo Mundial para a Vida Selvagem), com cerca de 5 milhões de associados e 
atuação em mais de 100 países, é uma das maiores e mais respeitadas redes ambientais independentes 
do mundo. 
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que o planeta repunha tudo o que se tirava dele seria preciso reduzir o consumo de 

recursos naturais em 33%.(GLOBAL FOOTPRINT NETWORK, 2013). 

No livro O Futuro Roubado (1996) os cientistas Colborn, Myers e Dumanoski 

relacionaram o uso de agentes químicos utilizados em várias atividades humanas a 

problemas como a déficit de atenção, cânceres desencadeados por hormônios, 

deformações genitais, desordens neurológicas chegando a afirmar que as baixas 

taxas de fertilidade dos seres humanos e dos animais são consequências da 

exposição a substâncias químicas. Segundo os autores, elas acabariam por vir a 

comprometer a própria sobrevivência da espécie humana. 

Em relação ao aquecimento global, Lovelock (2006, p.24) destaca a 

“situação-limite’’ na qual o mundo se encontra informando que o fenômeno é 

desencadeado principalmente pela emissão de gases geradores dos efeitos estufa 

como o dióxido de carbono (CO2) e o metano (CH4), que são liberados na 

atmosfera pela queima de combustíveis fósseis e pela destruição de florestas 

tropicais. 

No Quinto Relatório de Avaliação da Saúde da Atmosfera (AR5)101, a 

comunidade científica afirma que a mudança climática é “inequívoca’’ e que é 

"extremamente provável" (95% de certeza) que o aquecimento observado desde o 

meio do século XX seja resultado da influência humana no clima. Entre as 

consequências do aumento da temperatura da Terra estão a maior intensidade e 

frequência de episódios climáticos extremos, a alteração nos regimes de chuvas 

com a ocorrência de chuvas intensas em um curto espaço de tempo, o 

desaparecimento paulatino das camadas de gelo, o aumento do nível dos oceanos e 

da temperatura do globo terrestre bem como a perda de biodiversidade global. 

Diante do cenário ambiental mundial e verificando-se a vulnerabilidade 

existencial do ser humano decorrente da degradação do meio ambiente, o Direito e 

em maior medida o Direito Constitucional, aliado a teoria dos direitos fundamentais 

devem contribuir na busca de soluções para os problemas trazidos pela crise 

ambiental pelas quais passa o mundo contemporâneo. 

                                                      
101 O aludido relatório é feito pelo quadro de cientistas do Painel Intergovernamental sobre Mudança do 
Clima (IPCC) da Organização das Nações Unidas e sintetiza os estudos da comunidade científica de todo 
o mundo. 
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Nesse sentido Sarlet e Fensterseifer defendem que, 

Cumpre ao direito, portanto, [...] a missão de posicionar-se em 
relação a essas novas ameaças que fragilizam e colocam em risco a 
ordem de valores e os princípios republicanos e do Estado 
Democrático de Direito, bem como, comprometem fortemente a 
sobrevivência(humana e não humana) e a qualidade de vida. 

A implementação de um Estado Ambiental contribui para esse desafio. Este, 

entretanto, só se tornará realidade com uma verdadeira e ampla tomada de 

consciência da crise ambiental.102 

Barros Filho (2010, p. 303), é contundente ao afirmar que a realidade mais 

agredida pelo homem desde a ocorrência da revolução industrial é o meio ambiente. 

“A natureza vem sofrendo com a exploração de seus recursos à exaustão e com 

tomadas de decisões que importam sempre em diminuição da capacidade de 

resistência da biota’’. 

Já Al Gore (2008, p. 45) alerta que, 

A ameaça mais perigosa ao meio ambiente de nosso Planeta talvez 
não seja representada pelas ameaças estratégicas propriamente 
ditas, mas por nossa percepção dessas ameaças, pois a maioria 
ainda não aceita o fato de que a crise que enfrentamos é 
extremamente grave [...]. 

O modo como o homem vem tratando o meio ambiente começa a 

comprometer sua própria sobrevivência no planeta Terra. É preciso não apenas 

conhecer a crise ambiental, mas tomar verdadeira consciência dela. Somente assim 

restará internalizado a urgência de ações no sentido de preservar o meio ambiente. 

Há que se considerar, por outro viés, o ‘’lado positivo’’ da crise que mostra os 

problemas da sociedade e faz com ela questione as bases sobre as quais 

atualmente ela está fundamentada e procure soluções para a questão. 

Além das questões objetivas relativas a biosfera e aos elementos químicos e 

físicos que devem viver em equilíbrio na natureza há uma outra face da crise - uma 

crise da própria civilização humana especialmente da sua relação com a natureza. 

Nesse sentido afirma Antunes (2012, p. 07) que “Um dos fundamentos da atual crise 

ecológica’’ é, sem dúvida, a concepção de que o humano é externo e alheio ao 

                                                      
102“Na prática, uma consecução do Estado de Direito Ambiental só será possível a partir da tomada 
de consciência global da crise ambiental’’. (LEITE, p. 159). 
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natural’. Essa relação, ainda que atualmente já se cogite o contrário, é marcada 

especialmente por uma visão meramente utilitária e distante do homem e da 

natureza constituindo também importante causa da atual crise ambiental. 

 

 

3.2.1.2A sociedade de risco 

 

 

Reconhecendo a profunda modificação pela qual a sociedade vem passando 

especialmente após a Segunda Guerra Mundial, o sociólogo alemão Ulrick Beck 

(2010) desenvolveu o conceito de sociedade de risco - uma fase do 

desenvolvimento da sociedade moderna, em que os riscos sociais, políticos, 

econômicos e individuas escapam cada vez mais do controle. 

A noção de sociedade de risco exerce grande influência nas discussões 

sobre as questões ambientais bem como contribui para dar ainda mais destaque aos 

dilemas da crise ambiental embora suas reflexões dos problemas da sociedade 

contemporânea e do “decisivo papel do risco’’ cubram diferentes áreas do 

conhecimento como questões sobre contingência, ambivalência, pluralismo e 

individualização. (COUTINHO, 2010, p. 181). 

O autor faz um paralelo entre a sociedade industrial e a sociedade de risco. 

De acordo com Beck (2010), a primeira modernidade - também denominada de 

sociedade industrial - caracterizou-se por uma sociedade estatal e nacional, de 

estruturas grupais coletivas, de trabalho e pleno emprego, de rápida industrialização e 

de exploração da natureza como fonte inesgotável de recursos. Esse modelo firmou-

se na sociedade europeia, através de várias revoluções políticas e industriais, a partir 

do século XVIII com a formação do Estado Moderno e vigorou até meados do século 

XX. 

A Segunda Modernidade (Modernidade Reflexiva ou Pós-Modernidade) 
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começou a ser delineada após a Segunda Guerra Mundial e dura até os dias atuais. 

Esta fase é marcada por um “processo no qual são postas em questão, tornando-se 

objeto de ‘reflexão’, as assunções fundamentais, as insuficiências e as antinomias 

da primeira modernidade’’. (BECK; ZOLO, 2002, p.01). 

Nesse período, a globalização afastou a ideia de Estado Nacional, ocorreu 

um processo de individualização da sociedade, o uso irrestrito dos recursos naturais 

tornou-se questionável em razão da crise ecológica, esvaziou-se o conceito de 

sociedade do trabalho, tornou-se necessário conviver com a diferença, com a 

ambivalência (realidade cosmopolita) e com a turbulência dos mercados financeiros. 

Surgiu a chamada sociedade de risco. 

Uma significativa distinção entre esses dois momentos é a alteração da 

compreensão dos perigos na medida em que se passa à formulação da concepção 

de risco.Os riscos não são invenção moderna. Eles já existiam mesmo no período 

anterior à sociedade industrial. Eram, entretanto, marcados por fenômenos externos, 

acontecimentos naturais e inevitáveis uma vez que não eram criados nem podiam 

ser controlados pelo homem e consubstanciavam-se em riscos apenas pessoais 

(são denominados pelo sociólogo de perigos). (BECK, 2010, p. 25). 

Já os riscos atuais são consequências não de eventos exteriores e sim dos 

processos criados pelo homem, advindos da industrialização e do desenvolvimento 

tecnológico. Ademais, diferentemente dos perigos, os riscos se apresentam como 

situações de ameaça global. Escapam à percepção e já não estão vinculados ao 

lugar em que foram gerados ameaçando a vida em todo o planeta, sob todas as 

formas. (BECK, 2010, p. 26). 

As inseguranças causadas por essa nova modernidade a exemplo do 

fundamentalismo religioso, da força nuclear, das intervenções genéticas, das crises 

ecológicas, econômicas, do capital financeiro volátil geram um nível de ameaça e de 

consequências inimagináveis. 

A estreita ligação entre as questões sociais, a economia, a ciência, a 

tecnologia e o aumento continuado dos riscos ambientais constitui tema central da 

análise de Beck (2010) uma vez que os riscos ambientais surgem tanto no contexto 

da pobreza quanto no da prosperidade. A ciência e o desenvolvimento tecnológico 
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contribuem de forma significativa para o desenvolvimento econômico, mas também 

são fatores relacionados consideravelmente na produção de riscos ambientais que, 

em razão da busca obrigatória pelo lucro acabam por negligenciar as questões 

relativas ao meio ambiente. 

Nesse sentido Leite e Ayala (2004, p. 123), ao discorrerem sobre o fenômeno 

delineado por Beck, reconhecem que “a sociedade capitalista e o modelo de 

exploração capitalista dos recursos economicamente apreciáveis se organizam em 

torno de práticas e comportamentos potencialmente produtores de situações de 

risco’’. Os autores, entretanto, assim como Beck, não pregam a impossibilidade de se 

proteger o meio ambiente em um sistema capitalista, mas reconhecem que, diante da 

crise ambiental e da sociedade de risco, o capitalismo deverá se desenvolver sobre 

novas bases. 

Os elementos mais marcantes dos riscos que dão causa a essa Segunda 

Modernidade podem ser elencados da seguinte forma: se originam no processo de 

desenvolvimento técnico-científico-industrial; desencadeiam danos por vezes 

incalculáveis, irreversíveis, imprevisíveis, incontroláveis tomando inclusive 

dimensões catastróficas; consubstanciam em situações de ameaça global, 

rompendo os limites espaciais das fronteiras geopolíticas e podendo alcançar toda a 

humanidade; rompem também as barreiras sociais na medida em que todos podem 

ser atingidos independentemente de renda, grau de instrução ou profissão (até 

mesmo aqueles que produziram ou que lucraram com esses riscos); prolongam-se 

no tempo a ponto de ultrapassar gerações; ficam ocultos à percepção humana por 

advirem de fórmulas físico-químicas passando-se a depender do saber científico 

para sua detecção e interpretação103. (BECK, 2010). 

O problema é que apesar de já se viver na segunda modernidade “os 

sistemas convencionais de controle permanecem atuantes [...]. Vive-se sob a 

ameaça da autodestruição, mas ainda imperam os padrões de pensamento e ação 

típicos da sociedade industrial’’. (BORATTI, 2010, p. 137). Tal fato se agrava porque 

muitas das realidades descritas no conceito de sociedade de risco já se 

concretizaram deixando-se de ser risco para se tornar dano atual. 

                                                      
103“Assume, desta feita, novo significado, pois os centros de poder e de decisão deslocam-se da 
esfera política para adentrar a científica. Enfim, a construção social da 
constatação/distribuição/tolerância ao risco passa a depender do juízo especializado’’. (BORATTI, 
2010, p. 137). 
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Esse novo Estado de Direito, o Estado Ambiental, delineado no capítulo 

anterior, pode contribuir para a tutela da vida em face dos riscos ambientais e da 

insegurança gerados pela sociedade tecnológica. Pode ser capaz de garantir aos 

cidadãos a segurança necessária para a manutenção e proteção da vida e uma vida 

com qualidade ambiental. 

Neste sentido Bodin de Moraes (2003, p. 61) destaca que, 

as novas questões, postas pelas manipulações genéticas, pela 
reprodução assistida, pela energia nuclear, pelas agressões ao meio 
ambiente, pelo desenvolvimento da cibernética, configuram 
‘situações-problema’ cujos limites não poderão ser decididos 
internamente, estabelecidos pelos próprios biólogos, físicos e 
médicos, mas deverão se resultantes de escolhas ético-político-
jurídicas da sociedade. 

O Estado Ambiental é capaz de cooperar para uma melhor forma de 

gerenciar os riscos trazidos pela pós-modernidade em especial aqueles ligados às 

questões ambientais. Certamente um Estado pautado pela preservação ambiental 

terá mais condições de lidar de forma mais eficaz com a realidade da sociedade de 

risco. Todavia, para que tal intento seja alcançado o intérprete deve conhecer as 

características e os problemas envolvidos nessa fase de desenvolvimento em que a 

sociedade se encontra. 

 

 

3.2.1.3As gerações de problemas ambientais 

 

 

Assemelhando-se com a teorização acerca da sociedade de risco proposta 

por Beck (2010), Canotilho (2007) classifica os problemas ambientais atuais em dois 

grupos: os de primeira geração caracterizados pela linearidade dos impactos 

produzidos e os de segunda geração marcados por efeitos globais e não 

mensuráveis. O jurista português inclusive reconhece que atualmente os problemas 
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de risco estão entre os principais desafios a serem enfrentados pela Teoria da 

Constituição. 

Os problemas ecológicos e ambientais de primeira geração são aqueles 

ligados à prevenção e controle da poluição, das suas causas e dos seus efeitos e à 

subjetivação do direito ao meio ambiente como direito fundamental. 

Já os problemas ecológicos de segunda geração estão ligados a uma noção 

mundial dos efeitos combinados e duradouros da degradação ambiental. Essa 

geração decorre de uma sensibilidade ecológica mais ampla e mais baseada na 

ciência, da relevância do comportamento das gerações atuais e da sua capacidade 

de comprometer os interesses das gerações futuras. 

Diante do reconhecimento dessas dimensões para os problemas ambientais, 

pode-se perceber que conforme o disposto em seuart. 225, a Constituição de 

1988preocupou-se tanto com a tutela das situações de prevenção e repreensão à 

poluição (art. 225, §§ 2º e 3º)- primeira geração de problemas ecológicos e 

ambientais-quanto com os efeitos combinados e duradouros da degradação - 

segunda geração de interesses ambientais(art. 225, §§ 1º e 4º). 

A proteção também dos problemas ecológicos de segunda geração 

demostra uma Constituição fundada também na globalidade e transtemporalidade 

dos efeitos ambientais.Em razão da magnitude e da irreversibilidade das 

degradações produzidas pela sociedade de risco, torna-se necessário um cuidadoso 

gerenciamento dos riscos ambientais. 

Há, dessa forma, uma imposição constitucional para que os riscos 

ambientais sejam geridos com o escopo de que sejam prevenidos os danos 

ambientais futuros, considerados aqueles riscos que, por sua probabilidade e 

magnitude de ocasionarem lesão futura ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, venham a atingir os interesses das futuras gerações. 

Como se vê, além de conhecer as realidades da crise ambiental e da sociedade 

de risco, para a concretização do Estado Ambiental faz-se necessário também que o 

intérprete reconheça a existência das diferentes gerações de problemas ambientais. É 

preciso um conhecimento histórico, afinal, para entender o presente é preciso conhecer 
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o passado e para projetar o futuro é preciso conhecer o passado e o presente.104 

 

 

3.2.2 Uma nova relação entre o homem e o meio ambie nte 

 

 

A tomada de consciência da crise ambiental e da sociedade de risco leva à 

necessidade do rompimento com o paradigma atual, meramente antropocêntrico e 

economicista, baseado em uma visão utilitarista da natureza. Camargo (2010, p. 50), 

indica como características desse paradigma o domínio da natureza, o ambiente 

natural como recurso para os seres humanos, estes como superiores aos demais 

seres vivos, o crescimento econômico e material com base no crescimento humano, 

a crença em amplas reservas de recursos, o progresso, soluções baseadas em alta 

tecnologia e o consumismo. Enfim, a caracterização da sociedade contemporânea. 

O atual estágio de degradação ambiental impõe uma revalorização da 

natureza, uma nova forma de vida e de desenvolvimento o que necessariamente leva 

à necessidade de se desenvolver uma nova forma do homem se relacionar com o 

meio em que ele vive. Isso, por sua vez, culmina no desenvolvimento de uma nova 

ética para além daquela que buscou regular a relação homem-homem - uma ética que 

busca refletir sobre a relação entre o homem e natureza, ou seja, uma ética 

ambiental105. 

O fato de se propor uma ética ambiental indica que o homem já passa a 

reconhecer a natureza como fator do qual depende sua existência. E é em razão 

dessa dependência que se torna necessário o desenvolvimento de parâmetros para 

guiar essa relação. A existência da uma ética voltada apenas para a relação entre 

                                                      
104 Nesse sentido Hans Jonas (2006, p. 55) para quem “[...] todo passado é um etapa preparatória 
para o presente e todo o presente é uma etapa preparatória para o futuro’’. 
105 A ética ambiental é um ramo da “Ética aplicada que aborda questões sobre o valor da natureza e 
de seus constituintes, a relação entre o meio ambiente e os homens, as obrigações morais dos 
humanos face ao meio ambiente’’. (VIDAL, 2010, p. 129). 
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homem e homem demonstrava que este se reconhecia como um fim em si mesmo. 

Com a percepção de que sua existência não depende apenas de si, mas também do 

meio ambiente,o homem precisou de parâmetros para essa nova relação. 

Atualmente, é possível dividir as concepções éticas ambientais em dois 

grandes grupos: aquele que confere ao homem de maneira exclusiva estatuto moral 

e aquele que confere estatuto moral também a entes não humanos. No primeiro 

grupo está o antropocentrismo que acabou por se subdividir em antropocentrismo 

tradicional ou economicocentrismo e antropocentrismo alargado. Já no segundo 

conjunto estão as concepções zoocêntrica, biocêntrica e ecocêntrica. 

O antropocentrismo tradicional106 vê o homem como centro do mundo, digno 

apenas ele de consideração moral e de ser sujeito de direitos. Essa concepção 

atribui um valor meramente utilitarista para a natureza, pois concebe a ela um valor 

somente de uso, um objeto voltado única e exclusivamente para servir o homem. 

Retira-se da natureza tudo o que ela pode oferecer sem a preocupação com as 

consequências dos impactos da ação humana sobre a biosfera e sobre a vida do 

próprio homem. Baseia-se na proeminência do ser humano em razão de sua 

racionalidade. Esta compreensão foi consagrada a partir da Idade Moderna e 

predomina até os dias atuais. 

As primeiras ideias antropocêntricas se desenvolveram ainda na Idade 

Antiga. Desde a bíblia que colocava o homem como a imagem e semelhança de 

Deus e como dominador de todas as coisas, passando pelos filósofos gregos que 

defendiam o homem com valor em si mesmo e sua separação da natureza até as 

obras dos mais importantes pensadores ocidentais. (VIDAL, 2010, p. 132/133). 

Foi, porém, com o renascimento e com as ideias de René Descartes que a 

concepção antropocêntrica restou totalmente delineada. A ideia de que o homem era 

portador de uma racionalidade capaz de desvendar a natureza e coloca-la a seu 

                                                      
106 Segundo o dicionário Houaiss da língua Portuguesa antropocentrismo é a forma de pensamento 
comum a certos sistemas filosóficos e crenças religiosas que atribui ao ser humano uma posição de 
centralidade em relação a todo o universo, seja como um eixo ou núcleo em torno do qual estão 
situadas espacialmente todas as coisas (cosmologia, aristotélica, e cristã medieval), seja como uma 
finalidade última, um telos que atrai para si todo o movimento da realidade (teleologia hegeliana). Já p 
dicionário Aurélio da Língua Portuguesa define antropocêntrico como um adjetivo que considera o 
homem como centro ou a medida do universo, sendo-lhe por isso destinadas todas as coisas. 
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serviço fez com que ele passasse a sero sujeito e a natureza, definitivamente, seu 

objeto. (Carvalho; Santana, 2009, p. 115). 

“A modernidade foi marcada fortemente pela filosofia cartesiana de sentido 

pragmático e utilitarista, voltada para o antropocentrismo’’ (PESSOA; BARRETO, p. 02), 

fato que ainda persiste. Entretanto, a crise ambiental e a sociedade de risco, 

consequências desse modo de vida antropocêntrico, colocaram em dúvida essa filosofia 

o que levou o movimento ambientalista a criar outras concepções como as elencadas 

acima. 

Como subdivisão do antropocentrismo surgiu o antropocentrismo alargado107 

também denominado de antropocentrismo jurídico ecológico108 caracterizado por 

reconhecer um valor intrínseco para a natureza distanciando-se da visão meramente 

utilitarista do antropocentrismo clássico. Destaca-se a responsabilidade do homem 

para com a natureza cabendo a ele a sua proteção. Tem-se aqui uma tutela 

autônoma dos bens jurídicos ambientais. 

Conforme explica Leite (2007, p. 137), o antropocentrismo alargadomesmo 

não se afastando da ideia de que o homem está no centro do mundo tem uma nova 

visão do meio ambiente. Busca-se a preservação ambiental na garantia da 

dignidade do ser humano negando a função estritamente econômica do ambiente. O 

alargamento consiste na percepção de que o meio ambiente é um bem autônomo de 

fundamental importância e por issoprecisa de proteção própria. “Aqui, o ambiente 

não é visto como passaporte à acumulação de riquezas, sendo compreendido como 

elementar à vida humana digna’’. 

Na visão antropocêntrica alargada, a tutela jurídica ambiental vem proteger a 

capacidade dos ecossistemas de se renovarem em detrimento de sua utilização. 

“Fundamenta-se, por isso, na consideração do interesse público, na integridade e 

estabilidade ecológica da natureza e pode, desse modo, justificar o sacrifício de 

interesses humanos no aproveitamento imediato dos bens naturais’’. (SENDIM,1995, 

p. 102). 

Nessa concepção ocorre uma junção entre a proteção do ser humano e a 
                                                      
107 Expressão utilizada por Leite (2007, p. 137) e Sendim (1995). 
108 Expressão utilizada por Fensterseifer e Sarlet (2013, p. 40) e Pereira da Silva (2002, p. 29). 
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tutela da natureza promovendo-se uma interação entre o humano e o natural. 

Abandona-se a posição de submissão e procura-se uma relação de coordenação. 

Reconhece-se valor intrínseco ao ambiente, mas com preponderância para a 

proteção humana que continua a ser a finalidade desse pensamento. O 

antropocentrismo alargado não separa homem e natureza e nesse ponto se 

aproxima do biocentrismo. Por outro lado, se afasta dele porque sua finalidade, 

mesmo que protegendo a contento o meio ambiente, é proteger o homem, que dele 

depende. 

O zoocentrismo, defendido por Peter Singer (2000, p. 32), baseia-se nas 

semelhanças entre homens e animais para reconhecer a estes considerabilidade 

moral. Para o autor, apesar de os animais não possuírem a capacidade de 

raciocinar, eles experimentam sentimentos especialmente a dor e o prazer assim 

como os humanos. Isso não significa, porém, que aos homens e aos animais será 

atribuído o mesmo nível de respeito moral, mas defende-se uma garantia de direitos 

para ambos. 

O biocentrismo reconhece importância e considerabilidade a todos os seres 

vivos - plantas e animais.  Para os defensores dessa visão, todas as formas de vida 

são importantes e merecedoras de consideração. Os seres, sejam eles sencientes 

ou não, estão no centro das preocupações possuindo “valor intrínseco (estatuto 

moral) e mérito inerente’’. (CARVALHO; SANTANA, p. 117). 

Essa corrente tem uma visão mais ampla do que o zoocentrismo uma vez que 

expande a esfera do estatuto moral abrangendo todas as entidades vivas e não 

apenas os animais. Segundo ensina Vidal (2013, p. 136), os defensores dessa 

concepção se dividem “quanto ao fato de hierarquizarem ou não o estatuto moral 

dos seres vivos’’. Além disso, tal concepção implica que nas deliberações morais o 

homem não pode desconsiderar as ações que irão afetar qualquer dos seres vivos. 

Avançando ainda mais na amplitude da proteção, tem-se o ecocentrismo, 

também denominado de holismo ecológico, ecologia profunda ou “deep ecology’’ 

que coloca no centro do mundo tudo o que existe, ou seja, os seres bióticos e 

abióticos. É a mais ampla das correntes porque leva em consideração também os 
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fatores abióticos como o ar, o clima, o solo, os ecossistemas109. O seu foco de 

preocupação não é um ou outro fator e sim a casa, o globo (e todas as suas 

relações) como um todo. 

A ecologia profunda foi fundada pelo filósofo norueguês Arne Naess, em 

1972 quando este fez a distinção entre ecologia rasa ou superficial e ecologia 

profunda. Segundo ensina Capra (2006, p. 26), 

A ecologia rasa é antropocêntrica, ou centralizada no ser humano. 
Ela vê os seres humanos como situados acima ou fora da natureza, 
como a fonte de todos os valores, e atribui apenas um valor 
instrumental, ou de uso, à natureza. A ecologia profunda não separa 
seres humanos - ou qualquer outra coisa - do meio ambiente natural. 
Ela vê o mundo não como uma coleção de objetos isolados, mas 
como uma rede de fenômenos que estão fundamentalmente 
interconectados e são interdependentes. A ecologia profunda 
reconhece o valor intrínseco de todos os seres vivos e concebe os 
seres humanos apenas como um fio particular da teia da vida. 

A ecologia profunda tem por objetivo que o homem “tome consciência de 

sua identidade em sua acepção plena identificando-se com as formas de vida não-

humanas’’ uma vez que aqui ele não é considerado um ser especial já que não está 

acima dos outros seres sendo, tal como os outros, apenas uma parte do todo. 

(VIDAL, 2010, p.140/141). Rompe-se com o subjulgamento da natureza pelo homem 

e vai mais além, pois ‘’ [...] visa a desconsiderar a proeminência humana 

anteriormente afirmada’’ (LEITE, 2007, p. 138) bem como reconhece o ambiente 

como portador de direitos. 

Para essa concepção, não existe um ser ou uma realidade específica que 

seja o centro do mundo. Tudo o que existe é digno de considerabilidade, ou seja, 

todos os fatores bióticos e abióticos são considerados uma vez que eles se ligam 

de forma interdependente e integrada. É o que Capra (2006) denomina de teia da 

vida110- um conjunto de relações complexas, onde tudo é energia em diversos 

                                                      
109 Pessoa e Barreto (2013, p. 07) estabelecendo importante diferenciação entre o ecocentrismo e as 
correntes anteriormente mencionadas aduzem que “As concepções éticas apresentadas até agora, o 
antropocentrismo, o zoocentrismo e o biocentrismo, partem de uma lógica individualista, que 
pressupõe ser a natureza algo distinto do homem. Os dois últimos enfoques distanciam-se do 
primeiro apenas por conferirem estatuto moral a entes não humanos, mas defendem uma ecologia 
individualista, já que consideram que o fundamento da unidade moral é o sujeito (VIDAL, 2008). 
Contra essas filosofias individualistas, posicionaram-se os defensores de ecocentrismo ou holismo 
ecológico, que sustentam estar o foco da ação moral no conjunto da biosfera e seus ecossistemas’’. 
110“[...] a teia da vida consiste em redes dentro de redes.’’ (CAPRA, 2006, p. 45). “A natureza é vista 
como uma teia interconexa de relações’’ (CAPRA, 2006, p. 49). 
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graus de concentração e tudo está interconectado. Reconhece-se aqui não o valor 

de partes (ênfase mecanicista) e sim do conjunto (ênfase holística) trazendo a ideia 

de um todo sistêmico e reconhecendo a interdependência entre todos os fatores 

que compõem o meio ambiente de modo que modificar qualquer deles implica em 

mudança em toda a estrutura.111 

Milaré e Coimbra (2004, p. 20), comentando os dois extremos das correntes 

retro mencionadas aduzem que, 

Por mais abstrata e inócua que possa parecer, a questão do embate 
antropocentrismo x ecocentrismo não é neutra nem irrelevante. De 
fato, além dos enfoques teóricos tão divergentes nos seus 
fundamentos, essas cosmovisões apontam caminhos concretos a 
serem seguidos pelos vários segmentos da sociedade, atores sociais 
e agentes ambientais, e desembocam em aplicações práticas com 
grande repercussão tanto no mundo social como no mundo natural. 

Ferry (2009), se opõe à personalização jurídica da natureza, pois isto 

implicaria em negar a cultura moderna e o humanismo por ela conquistado. Além 

disso, questiona a necessidade de se conceber direitos a animais e plantas, como 

pretende o ecocentrismo, para assegurar a proteção do meio ambiente. Para o 

autor, uma revisão da tradição antropocêntrica já seria suficiente para a promoção 

de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. O autor ainda chama atenção 

para o fato de que qualquer valor dado à natureza será feito pelo homem e de que é 

sempre por meio dele que os direitos são exercidos112. 

Entende-se que a Constituição Federal de 1988 adotou o antropocentrismo 

alargado113 porque mesmo conferindo valor próprio à natureza, ela o faz em razão 

                                                      
111“De acordo com a visão sistêmica, as propriedades essenciais de um organismo, ou sistema vivo, 
são propriedades do todo, que nenhuma das partes possui. Elas surgem das interações e das 
relações entre as partes’’ (CAPRA, 2006, p. 40). “As propriedades das partes não são propriedades 
intrínsecas, mas só podem ser entendidas dentro do contexto do todo mais amplo [...] Na abordagem 
sistêmica, as propriedades das partes podem ser entendidas apenas a partir da organização do todo 
[...] o pensamento sistêmica é contextual...’’ (CAPRA, 2006, p. 41). Nesse mesmo sentido de o todo 
que compõe o mundo formar um sistema complexo, Lovelock (2006) em sua teoria de Gaia. 
112

 [...] a questão se impõe: é preciso, para assegurar a proteção de nosso meio ambiente, que lhe 
concedamos direitos iguais, até mesmo superiores aos dos seres humanos? [...] Uma certa crítica 
interna da tradição antropocêntrica não permitiria fazer justiça à preocupação ecológica sem 
renunciar aos princípios democráticos? (FERRY, 2009, p. 221).‘’Tal discordância é encontrada no 
discurso dos ecologistas profundos: imaginando que o bem está inscrito dentro do ser das coisas, 
terminam se esquecendo de que toda valorização, inclusive a da natureza, é dada pelo homem e que 
consequentemente toda ética normativa é de alguma maneira humanista e antropocêntrica. (FERRY, 
2009. p. 223). 
113Fiorillo (2010), Leite (2007), Sarlet e Fensterseifer (2013), Machado (2006), Belchior (2011), Milaré 
e Coimbra (2004) compactuam desse mesmo entendimento sendo que os últimos são favoráveis ao 
ecocentrismo. 
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do homem, como finalidade de garantir o seu direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado como pode ser verificado no caput do art. 225 ao dispor 

que o direito ali garantido é um direitoao meio ambiente. Na mesma senda, a Carta 

de 1988 considerou o meio ambiente como bem do  povo. Além disso, o parágrafo 

primeiro do aludido dispositivo, ao enumerar várias condutas de preservação do 

meio ambiente, deixa claro que o faz para  assegurar a efetividade do direito descrito 

no seu caput, ou seja, com a finalidade de garantir o direito do homem ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado.   

Outra indicação da adoção do antropocentrismo alargado pela Constituição 

de 1988 é a proteção do meio ambiente voltada também para as futuras gerações 

(art. 225, caput). Aqui a proteção não tem nada de utilitarista. Ao contrário, é 

proteção de per si, em razão apenas de se preservar o meio ambiente (perspectiva 

autônoma do referido bem). Deve-se observar, contudo, que mesmo ao tratar das 

gerações futuras, a dignidade protegida pelo texto constitucional é a dignidade 

humana. Da mesma forma, as disposições acerca do desenvolvimento sustentável e 

da proteção da fauna, flora e recursos abióticos como os minérios são para garantir 

a qualidade de vida, qualidade de vida humana. Não se vislumbra na Constituição 

normas ambientais que existam independentemente do homem por isso entende-se 

que ela tem um caráter mais antropocêntrico alargado do que biocêntrico. 

O antropocentrismo alargado parece ser também a concepção adotada no 

âmbito das Nações Unidas uma vez que a Convenção das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (Organização das Nações Unidas, 1992) dispõe 

em seu art. 1º que “os seres humanos estão no centro das preocupações com o 

desenvolvimento sustentável’’ e em seu art. 2º que “a natureza no seu todo exige 

respeito a cada forma de vida é única e deve ser preservada independentemente do 

seu valor econômico’’. Os documentos que se seguiram a esses não se afastaram 

dessa concepção. 

Conforme verifica Souza (2013, p. 94), na esfera jurídica e normativa 

desponta a tendência em buscar conformação ou uma formulação, na qual, ainda 

que não reconheça direitos aos animais e plantas, se estabelece um valor intrínseco 

à natureza o que se entende que seria a ideia do antropocentrismo alargado e se 

considera suficiente para efetivar o Estado Ambiental. 
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Apesar de o ordenamento jurídico brasileiro não reconhecer direitos a 

animais ou plantas como propugna a ecologia profunda “é inegável sua importância 

para o aperfeiçoamento ético e filosófico da proteção jurídica do ambiente, bem 

como para um melhor entendimento da complexidade do significado de sistema 

ecológico’’. (LEITE, 2007, p. 139). 

Logo, não se negaa importância do contínuo debate das concepções 

mencionadas e as que por ventura venham a surgir inclusive com a possiblidade de 

elas virem a ser incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro114. Todavia, 

entende-se que se antropocentrismo alargado for efetivamente aplicadojá é possível 

uma proteção ao meio ambiente eficaz implicando, por consequência, em uma 

importante contribuição para a concretização do Estado Ambiental Brasileiro. 

A pré-compreensão que se defende neste trabalho é o antropocentrismo 

alargado até porque é aquela que se entende ter sido a adotada pelo ordenamento 

jurídico pátrio. Entretanto, não se vê óbice quanto à possibilidade de o intérprete se 

utilizar das reflexões acerca da ecologia profunda especialmente quanto a questão 

de reconhecer a visão sistêmica do meio ambiente e a inter-relação entre tudo o que 

existe. Nesse sentido, são importantes as reflexões de autores biocêntricos uma vez 

que,com exceçãoda questão de reconhecer animais não humanos como sujeito de 

direitos, suas observações podem ser consideradas por aqueles que comungam de 

um antropocentrismo alargado. 

O homem precisa perceber que ele não apenas está na natureza, mas faz 

parte dela. Como marcam Pessoa e Barreto (2013, p. 01) “É na natureza que o 

homem se envolve e se desenvolve. O homem pertence à natureza e deve a ela a 

sua sobrevivência [...]’’ uma vez que “[...] seus destinos [...] estão atados por 

correntes inquebrantáveis’’. 

Boff (1999, p. 17) alerta que, 

                                                      
114 Apesar de reconhecer que a Constituição Brasileira não sinaliza a atribuição de direito à natureza, 
Souza (2013) demonstra que o ordenamento jurídico brasileiro já reconhece direitos a entes que 
ainda não tem vida como o nascituro e as gerações futuras, que estão inconscientes como a pessoa 
que está em coma e até à entes que nunca terão vida como o pessoa jurídica. Ademais, salienta que 
o instituto da representação pode operacionalizar o reconhecimento de direitos à natureza. Por outro 
lado, o autor ressalta que seu posicionamento não implica no reconhecimento do mesmo valor e/ou 
direitos a todos seres vivos nem no reconhecimento de considerabilidade moral à parte abiótica da 
natureza. 
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Precisamos de um novo paradigma de convivência que funde uma 
relação mais benfazeja para com a Terra e inaugure um novo pacto 
social entre os povos no sentido de respeito e preservação de tudo o 
que existe e vive. 

Para Boff (1999, p. 33) uma possível solução para o problema ambiental é a 

conduta do cuidado. “Cuidar é mais do que um ato; é uma atitude. Portanto, abrange 

mais do que um momento de atenção, zelo e desvelo. Representa uma atitude de 

ocupação, de preocupação, de responsabilização e de envolvimento afetivo com o 

outro’’. 

Relativamente a questão da responsabilização, Hans Jonas (2006) destaca o 

princípio ou ateoria da responsabilidade como forma de construir uma nova ética 

diante da civilização tecnológica. Para o autor, antes de um dever jurídico a 

preservação ambiental é um dever moral, com o intuito de ser guia não apenas das 

condutas entre os homens, mas substancialmente entre estes e o meio ambiente. 

Um imperativo adequado ao novo tipo de agir humano e voltado para 
o novo tipo de sujeito atuante deveria ser mais ou menos assim: ‘’aja 
de modo a que os efeitos da tua ação sejam compatíveis com a 
permanência de uma autêntica vida humana sobre a Terra’’; ou, 
expresso negativamente: ‘’Aja de modo a que os efeitos da tua ação 
não sejam destrutivos para a possibilidade futura de uma tal vida”; 
ou, simplesmente:  ‘’Não ponha em perigo as condições necessárias 
para a conservação indefinida da humanidade sobre a Terra’’; ou, em 
uso novamente positivo: “Inclua na tua escolha presente a futura 
integridade do homem como um dos objetos do teu querer.’’ (JONAS, 
2006, p. 47/48). 

O autor vê a ‘’[...] natureza como uma responsabilidade humana’’ (JONAS, 

2006, p. 39) e a responsabilidade como um imperativo, princípio e paradigma para 

resguardar a existência tanto dos indivíduos quanto da natureza uma vez que ambos 

estão ameaçados.  

O fato é que centro ou não do mundo o homem precisa conscientizar-se que 

sua existência depende do meio ambiente. Vale ainda ressaltar que em grande 

escala ele já sente os efeitos da degradação ambiental que atinge até mesmo as 

classes mais privilegiadas social e economicamente. 

Mesmo que a Constituição de 1988 não tenha adotado um paradigma não 

antropocêntrico relativamente à relação homem-natureza entende-se que isto não 
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impede a preservação do meio ambiente desde que o homem tome consciência de 

que sua própria sobrevivência e especialmente uma sobrevivência com qualidade de 

vida só é possível com a preservação do meio em que ele vive. Essa consciência há 

é capaz de evitar condutas ambientais tão predatórias quanto as que fizeram o 

mundo chegar a atual crise ambiental. 

 

 

3.2.3 O desenvolvimento sustentável 

 

 

O conceito de desenvolvimento sustentável surgiu com o relatório 

BRUDTLAND115 (1991), também conhecido como Nosso Futuro Comum (Our 

Common Future), elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento da ONU e publicado em 1987. Na Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio-92, essa nova forma de 

desenvolvimento foi amplamente difundida e o termo ganhou força. 

O relatório realizou um verdadeiro diagnóstico dos problemas globais 

ambientais apontando para a incompatibilidade entre desenvolvimento sustentável e 

os padrões de produção e consumo vigentes ressaltando o risco do uso excessivo 

dos recursos naturais sem considerar a capacidade de suporte dos ecossistemas. 

Com isso, o estudo demonstrou que existe não só um limite mínimo para o bem-

estar da sociedade, mas também um aporte máximo para a utilização dos recursos 

naturais para que eles continuem existindo. 

O documento reconhece ainda a escassez de recursos naturais em nível 

planetário bem como a dependência existencial do ser humano em face da biosfera 

e destaca o quadro de desigualdade social que o desenvolvimento econômico e 

                                                      
115 Em 1983, a Assembleia Geral da ONU instituiu uma Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento como medida preparatório para a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), também conhecida como Rio 92 e Cúpula da Terra. Essa 
comissão foi coordenada pela Dr.ª Gro Harlem Brundtland, a época primeira ministra da Noriega. 
Após quatro anos a Comissão apresentou como resultado de seu trabalho o Relatório Brudtland. 
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social efetivado até os dias atuais gerou. 

O Brundtland (1991) define desenvolvimento sustentável como “um novo tipo 

de desenvolvimento capaz de manter o progresso humano não apenas em alguns 

lugares e por alguns anos, mas em todo o planeta e até um futuro longínquo.’’ (p. 

04), “aquele que atende as necessidades do presente sem comprometer a 

capacidade de as gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades’’. (p. 

46) e como, 

[...] um processo de transformação no qual a exploração dos 
recursos, a direção dos investimentos, a orientação do 
desenvolvimento tecnológico e a mudanças institucional se 
harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro afim de atender 
às necessidades e aspirações humanas. (1991, p. 49). 

Trata-se, portanto, da ideia de preservar o meio ambiente para que no futuro 

ele não seja escasso. Está ligado à ideia de parcimônia no uso dos recursos naturais 

principalmente aqueles não renováveis bem como uma modificação da própria forma 

de vida empreendida pelo homem. Em razão dessa preocupação com as futuras 

gerações ele tem a solidariedade como um de seus fundamentos. 

O conceito, todavia, não se ocupa apenas da questão ambiental, preocupa-

se também com o desenvolvimento econômico e social do ser humano. É fundado 

no tripé equilíbrio ecológico, equidade social e desenvolvimento da economia. 

Assim, só se pode falar em desenvolvimento sustentável quando vários 

aspectos da vida estão contemplados. Nesse sentido, esclarecedores os critérios de 

sustentabilidade indicados por Sachs. 

Social • Alcance de um patamar razoável de homogeneidade social; 
• Distribuição justa de renda; 
• Emprego pleno e/ou econômico qualidade de vida decente; 
• Igualdade no acesso aos recursos e serviços sociais. 

Cultural • Mudanças no interior da continuidade (equilíbrio entre respeito à tradição e inovação); 
• Capacidade de autonomia para elaboração de um projeto nacional integrado e 

endógeno (em oposição às cópias servis dos modelos alienígenas); 
• Autoconfiança combinada com abertura para o mundo. 

Ecológica • Preservação do potencial do capital natureza na sua produção de recursos renováveis; 
• Limitar o uso dos recursos não-renováveis. 

Ambiental • Respeitar e realçar a capacidade de autodepuração dos ecossistemas naturais. 
Territorial • Configurações urbanas e rurais balanceadas (eliminação das inclinações urbanas nas 

alocações do investimento público); 
• Melhoria do ambiente urbano; 
• Superação das disparidades inter-regionais; 
• Estratégias de desenvolvimento ambientalmente seguras para áreas ecologicamente 

frágeis (conservação da biodiversidade pelo ecodesenvolvimento). 
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Econômico • Desenvolvimento econômico intersetorial equilibrado; 
• Segurança alimentar; 
• Capacidade de modernização contínua dos instrumentos de produção, razoável nível 

de autonomia na pesquisa científica e tecnológica; 
• Inserção soberana na economia internacional. 

Política 
nacional 

• Democracia definida em termos de apropriação universal dos direitos humanos; 
• Desenvolvimento da capacidade do Estado para implementar o projeto nacional, em 

parceria com todos os empreendedores; 
• Um nível razoável de coesão social. 

Política 
internacional

• Eficácia do sistema de prevenção de guerras da ONU, na garantia da paz e na 
promoção da cooperação internacional; 

• Um pacote Norte-Sul de co-desenvolvimento, baseado no princípio de igualdade (regras 
do jogo e compartilhamento da responsabilidade de favorecimento do parceiro mais fraco); 

• Controle institucional efetivo do sistema internacional financeiro e de negócios; 
• Controle institucional efetivo da aplicação do Princípio da Precaução na gestão do meio 

ambiente e dos recursos naturais; prevenção das mudanças globais negativas; proteção da 
diversidade biológica (e cultural); e gestão do patrimônio global, como herança comum da 
humanidade; 

• Sistema efetivo de cooperação científica e tecnológica internacional e eliminação 
parcial do caráter de commodity da ciência e tecnologia, também como propriedade da 
herança comum da humanidade. 

SACHS, 2008, p. 85/88. 

Em razão dessa simbiose de questões é que Sachs chama atenção para a 

necessidade de uma ação conjunta entre as ciências naturais e sociais para 

desenvolverem uma estratégia rumo ao desenvolvimento que se sustenta. “...as 

ciências naturais podem descrever o que é preciso para um mundo sustentável, mas 

compete às ciências sociais a articulação das estratégias de transição rumo a este 

caminho’’. (SACHS, 2008, p. 60). 

O desenvolvimento sustentável implica em menos imediatismo. É pensar 

não só no presente, mas também no futuro ampliando a visão do tempo. Conforme 

pontua Sachs (2008, p. 49/50) “Enquanto os economistas estão habituados a 

raciocinar em termos de anos, no máximo de décadas, a escala do tempo da 

ecologia se amplia para séculos e milênios’’. Além disso, passa a ser necessária 

uma expansão também da noção de espaço permitindo uma visão global do impacto 

de ações pontuais, regionais. Portanto, “Simultaneamente, é necessário observar 

como nossas ações afetam locais distantes de onde acontecem, em muitos casos 

implicando todo o planeta ou até mesmo a biosfera’’. 

Para se realizar um desenvolvimento sustentável é preciso, inicialmente, 

reconhecer que os recursos naturais são finitos e a partir dessa compreensão traçar 

um modelo de desenvolvimento econômico e social fundado no uso dos bens 

naturais com critério e planejamento a fim de conservar os recursos para o futuro. 
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Busca-se conciliar desenvolvimento econômico, social e ambiental uma vez 

que o intuito não é barrar o desenvolvimento, é repensa-lo, realiza-lo sob novas 

bases utilizando-se os recursos naturais sem esgotá-los, conciliando crescimento 

econômico e preservação da natureza. 

Assim, a sustentabilidade, ou seja, a qualidade daquilo que é sustentável, 

exige avanços científicos e tecnológicos que ampliem de forma contínua as 

possibilidades de utilizar, recuperar e conservar os recursos naturais, bem como 

uma reflexão sobre as reais necessidades humanas para aliviar as pressões da 

sociedade sobre o meio ambiente. (BARBIERI, 2000, p. 31). 

Cumpre ressaltar que a noção de desenvolvimento sustentável aqui 

defendida não é aquela que se baseia no mero desenvolvimento de novas 

tecnologias capazes de continuar permitindo o desenvolvimento econômico tal qual 

ocorreu até os dias atuais. A pré-compreensão que aqui se defende é a da 

substituição de uma racionalidade econômica por uma racionalidade 

ambientalconforme defendido por Leff (2006, p. 227) uma vez que, 

Se [...] a realidade evidente mostra que nem a eficácia do mercado, 
nem a norma ecológica, nem uma moral conservacionista, nem uma 
solução tecnológica são capazes de reverter a degradação entrópica, 
a concentração de poder e a desigualdade social geradas dela 
racionalidade econômica, então é necessário apresentar a 
possibilidade de outra racionalidade, capaz de integrar os valores da 
diversidade cultural, os potenciais da natureza, a equidade e a 
democracia como valores que sustentam a convivência social e 
como princípios de uma nova racionalidade produtiva, em sintonia 
com os propósitos de sustentabilidade. 

Dessa forma, se o crescimento baseado na racionalidade econômica não se 

mostrou sustentável, é necessário construir outra racionalidade produtiva que esteja 

de acordo com os potenciais ecológicos do planeta- uma racionalidade ambiental. 

Trata-se de um processo de reflexões teóricas e de transformações sociais que‘’[...] 

aborda as relações entre instituições, organizações, práticas e movimentos sociais, 

que atravessam o corpo conflitivo do ambiental e afetam as formas de percepção, 

acesso e usufruto dos recursos naturais [...]’’, assim como os estilos devida das 

populações. (LEFF, 2006, p. 240, grifo do autor).116 

                                                      
116 O autor denomina o desenvolvimento sustentável também de ecodesenvolvimento. (LEFF, 2006). 
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O desenvolvimento sustentável está relacionado à qualidade, ao invés da 

quantidade, é consumir melhor em vez de consumir mais. Implica na redução do uso 

de matéria-prima, na modificação dos padrões de consumo e na crescente 

conscientização das pessoas para a necessidade da preservação do meio ambiente. 

Importante ressaltar que os termos desenvolvimento e crescimento não são 

sinônimos. Enquanto o crescimento refere-se a incrementos quantitativos, o 

desenvolvimento implica em melhorias qualitativas. (CAMARGO, 2010, p. 70). 

A necessidade de se criar formas sustentáveis de desenvolver-se advém da 

crise ambiental uma vez que, 

Não podemos mais alimentar o pressuposto que vê a natureza como 
fonte gratuita e inesgotável de recursos que pode ser explorada 
indefinidamente, sem que precisemos observar seus limites e 
fragilidades. (LENZI, p. 05). 

Há que se possibilitar que os processos ambientais tenham tempo de se 

refazer como condição de continuar garantindo as próprias necessidades humanas. 

Dessa forma, a conservação da biodiversidade também é condição necessária para 

o desenvolvimento sustentável conforme inclusive consignado na Convenção 

Internacional sobre Biodiversidade. 

Deve-se procurar a minimização do dano ambiental e a maximização da 

sustentabilidade. A ausência de dano ao meio ambiente não é possível, mas é 

possível diminui-los consideravelmente. É preciso buscar o máximo de conservação 

e quando esta não for possível realizar a necessária preservação do meio. 

Ao lado da ideia de desenvolvimento sustentável também deve estar 

presente a ideia de consumo sustentável. Segundo Mendes (2011) isso significa 

optar pelo consumo de bens produzidos com tecnologia e materiais menos ofensivos 

ao meio ambiente, evitar o desperdício, buscar o reaproveitamento dos materiais e 

atentar para que os resíduos não provoquem degradação ao meio ambiente. 

O consumo sustentável pode ser incrementando pela prática conhecida 

como “prática dos erres’’ - reduzir, reutilizar e reciclar. Ou seja, evitar adquirir 

produtos desnecessários, dar novas utilizações para objetos já utilizados e 

transformar o que já foi utilizado em um novo produto. (MENDES, 2011). 

O intérprete que busque a efetivação do Estado Ambiental deve analisar as 
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questões que se lhe apresentam, já munido do conceito de desenvolvimento 

sustentável, pois as ações desse modelo de Estado deverão pautar-se pelo critério 

da sustentabilidade que “[...]exigirá sempre que necessário a intervenção dos 

governos nos campos social, ambiental e econômico, de justiça e de ordem pública, 

de modo a garantir democraticamente um mínimo de qualidade de vida para todos’’. 

(Penna, 1999, p. 140). 

A administração pública brasileira precisa se adequar a esse pressuposto. 

Como facilmente percebe-se, o foco das políticas públicas nacionais ainda é 

unicamente o crescimento econômico, a exemplo das recentes decisões em diminuir 

o imposto sobre automóveis para incentivar o consumo117. Uma medida dessa 

natureza não se coaduna com a ideia de desenvolvimento sustentável. 

A única forma possível de desenvolvimento admitido em um Estado 

Ambiental é o desenvolvimento sustentável. Assim, conforme consignado no 

capítulo anterior, em todos os momentos que a Constituição se refere a 

desenvolvimento este deve ser lido como um desenvolvimento qualificado pela 

sustentabilidade. O valor sustentabilidade deve pautar todo tipo de ação que tenha 

impacto no meio ambiente. 

Compreensões iniciais servem de pré-compreensões para novas realidades 

que por sua vez vão posteriormente servir como novas pré-compreensões para 

novas realidades. Além disso, algumas pré-compreensões acabam por contribuir 

para a necessidade de outras pré-compreensões. A noção de crise ambiental e 

sociedade de risco é que leva a cabo a necessidade um desenvolvimento 

sustentável. A necessidade de um desenvolvimento sustentável advém do 

reconhecimento da crise ambiental, é consequência desta. 

 

3.2.3 A proibição de retrocesso em matéria ambienta l 

 

Conforme demonstrado no primeiro capítulo, a evolução das dimensões dos 
                                                      
117 Conforme noticiado pelo Ministério da Fazenda em http://www.fazenda.gov.br, com acesso em 
10/05/2012. 
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direitos fundamentais promove uma constante ampliação do rol desses direitos com 

o objetivo de promover uma proteção cada vez mais ampla para a dignidade da 

pessoa humana. Esse conjunto de situações jurídicas acabou por estabelecer uma 

espécie de patrimônio existencial do homem, um estatuto jurídico118 que dever ser 

sempre melhorado ou ao menos mantido. 

Para garantir esse núcleo de direitos essenciais ao homem foi desenvolvida 

a noção de proibição de retrocesso estabelecendo-se a impossibilidade de diminuir a 

proteção já estabelecida a cada um dos direitos fundamentais. Ela está voltada 

especialmente para os direitos de caráter prestacional entre os quais está incluído a 

proteção do meio ambiente119. 

Trata-se de um princípio implícito que encontra fundamento no princípio do 

Estado Democrático de Direito, da dignidade da pessoa humana, da máxima 

efetividade das normas definidoras de direitos fundamentais, da segurança jurídica, 

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

julgada, bem como guarda conexão com os limites materiais à reforma 

constitucional. Além disso, contribui para a estabilidade institucional e jurídica do 

Estado, fator fundamental para o exercício dos direitos fundamentais do cidadão. 

(FERNSTERSEIFER; SARLET, 2013, p.288). 

A cláusula da proibição de retrocesso tem por objetivo garantira proteção 

dos direitos fundamentais, e consequentemente da própria dignidade da pessoa 

humana, não só contra a atuação por ventura retrógada do legislador, mas também 

em face desse tipo de atuação por parte da administração pública. Relativamente ao 

poder legislativo, a proteção se dá tanto em âmbito constitucional quanto, e 

principalmente, em face do legislador infraconstitucional na direção de que a norma 

não retroceda no que concerne aos direitos fundamentais já assegurados. (PRIEUR, 

2012, p.14)120. 

Acerca do tema, manifesta-se Sarlet (2009, p. 428) no sentido de que, 

[...] negar reconhecimento ao princípio da proibição do retrocesso 

                                                      
118 Para Sarlet e Fensterseifer (2013, p.287) trata-se de um “patrimônio político-jurídico’’. 
119 Para Benjamim (2012, p. 58) “[..] em nenhuma outra área dos chamados “novos direitos” é mais 
vívida a imperiosidade ético-política e a viabilidade jurídico-material de garantir a manutenção e o 
progresso das existentes medidas legislativas protetórias do que no Direito Ambiental [...]. 
120 Prieur prefere a expressão princípio da não regressão (2012, p. 16). 
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significa, em última análise, admitir que os órgãos legislativos(assim 
como o poder público de um modo geral) a despeito de estarem 
inquestionavelmente vinculados aos direitos fundamentais e às 
normas constitucionais em geral, dispõem do poder de tomar 
livremente suas decisões mesmo em flagrante desrespeito à vontade 
expressa do Constituinte. 

Da mesma forma Jorge Miranda (1994, p. 397)121defende que o legislador, 

mesmo tendo relativo espaço de atuação, não pode eliminar leis que concretizem os 

direitos fundamentais especialmente em se tratando de direitos sociais e de políticas 

públicas para a sua realização. Não se pode admitir, portanto, que em nome da 

liberdade de conformação do legislador tais direitos, assim como a sua própria 

fundamentalidade, acabem sendo esvaziados. 

Molinaro (2007, p. 67/68) utiliza a expressão “princípio da proibição da 

retrogradação socioambiental”, pois, para ele a expressão retrograda ‘‘expressa 

melhor a ideia de retroceder, de ir para trás, no tempo e no espaço”. Para ele, 

[...] o que direito ambiental objetiva é proteger, promover e evitar a 
degradação do ambiente, portanto, intensamente deve coibir a 
retrogradacão que representa uma violação dos direitos humanos, e 
uma transgressão a direitos fundamentais. Ao atingir- se um estado 
superior, não se deve retornar a estágios inferiores e expressa a 
máxima central do primado da evolução dos seres e das coisas. 
Portanto, não se deve permitir um movimento de recuo, o declínio, o 
deslocamento para trás e matéria socioambiental. 

Outro fundamento para a proibição de retrocesso é a cláusula de 

progressividade a qual determina que os direitos fundamentais sejam 

permanentemente aprimorados, vinculando-se juridicamente os Poderes Públicos a 

tal objetivo. Esse dever de progressiva realização e proteção dos direitos mais 

essenciais do homem está previsto no art. 2º, § 1º do Pacto Internacional dos 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e no art. 26 da Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos. Esse diplomas determinam a implementação progressiva 

dos direitos sociais neles consagrados. (PRIEUR,2012, p. 20/25). 

Dessa forma, a garantia constitucional da proibição de retrocesso contempla 

dois conteúdos normativos que se complementam: comina ao Estado a obrigação de 

não piorar as condições normativas existentes em determinado ordenamento jurídico 

e na sua estrutura organizacional-administrativa bem como determina a promoção e 

                                                      
121 Vale ressaltar que o autor admite uma proibição de retrocesso de maneira apenas relativa. 
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o aprimoramento das condições dos direitos fundamentais nos planos fático e 

normativo. (ROTHEMBURG, 2012, p. 248). E em termos ambientais as ações 

promocionaissão notadamente importantes porque capazes de impedir práticas 

poluidoras buscando-se, assim, a tão necessária qualidade ambiental. 

Importante mencionar, ainda, que a proibição do retrocesso ambiental não 

pode deixar de ser cumprida sob a alegação da “reserva do possível”, ou seja, “não 

há possibilidade sob pena de negar-se a qualidade do Estado-Socioambiental, de 

alegar a carência de recursos materiais e humanos pra concretizar a vedação da 

degradação ambiental”. (MOLINARO, 2007, p. 113). 

Por fim, vale ressaltar que a proibição de retrocesso não é capaz de 

impedir, de forma absoluta, uma restrição aos direitos fundamentais entre eles a 

preservação do meio ambiente. “A proibição de retrocesso não deve interpretar-

se como proibição de qualquer retrocesso referido a medidas concretas ou como 

proibição geral de retrocesso’’ (CANOTILHO, 2007, p. 08). Entretanto, num 

primeiro momento, qualquer restrição é, em função da cláusula, inconstitucional 

só se admitindo sua constitucionalidade no caso concreto, após ter sido 

submetida e aprovada em rigorosos testes de proporcionalidade, razoabilidade e 

desde que preservado o núcleo essencial do direito. 

Não se pode falar também de retrocesso “quando foram adoptadas medidas 

compensatórias adequadas para intervenções lesivas ao meio ambiente, sobretudo 

quando estas medidas contribuírem para uma clara melhoria da situação ambiental’’. 

(CANOTILHO, 2007, p. 08). 

Portanto, o princípio da proibição do retrocesso ecológico significa que, ao 

menos que as circunstâncias de fato se alterem significativamente, não é de se 

admitir o recuo para níveis de proteção inferiores aos anteriormente consagrados, 

implicando, pois, limites à adoção de legislação de revisão ou revogatória, assim 

como no que concerne às cláusulas pétreas. (ARAGÃO, 2007). 

Assim, sempre que o intérprete se deparar com a face ecológica da questão a 

ele posta deve, inicialmente, lembrar que se trata de um direito fundamental, portanto, 

com consequências específicas entre as quais a proibição de retrocesso. Nesse 
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sentido cabe a ele negar-se a tomar atitudes que restrinjam injustificadamente o direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Se mesmo após rigorosa análise de 

proporcionalidade e não for possível impedir a restrição ao direito ele ainda deve ter 

em mente que esta não poderá atingir o mínimo existencial. Ademais, a decisão 

deverá ter robusta, sólida e lógica argumentação jurídica. (BENJAMIN, 2012, p. 65). 

Sobre a importância deste princípio para o Estado Ambiental, Fensterseifer 

(2008, p. 263) esclarece que: 

o princípio da proibição do retrocesso ambiental guarda importância 
impar na edificação do Estado Socioambiental de Direito, pois busca 
estabelecer um piso mínimo de proteção ambiental, para além do 
qual as futuras medidas normativas de tutela devem rumar e aplicar-
se, contemplando sempre um nível cada vez mais amplo de 
qualidade ambiental e salvaguarda da dignidade humana, sem deixa 
de lado a responsabilidade para com as gerações humanas 
vindouras. 

Como se vê, o conhecimento acerca do conteúdo da proibição do retrocesso 

ecológico se qualifica como pré-compreensão necessária para efetivar os postulados 

e metas do novo paradigma estatal consistente em um Estado Ambiental 

especialmente a preservação do meio ambiente. 
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4A ATUAÇÃO DOS PODERES PÚBLICOS EM UM ESTADO AMBIEN TAL 

 

4.1 A Constituição como norma jurídica, sua força n ormativa e a 

Constitucionalização do Direito 

 

 

A depender da perspectiva de análise a Constituição pode ser compreendida 

a partir de diferentes formas. No presente trabalho, será utilizada a concepção 

jurídica da Constituição. Nesse sentido, esta é entendida como um sistema de 

normas jurídicas, mas não uma norma jurídica comum e sim a norma jurídica 

fundamental, a norma mais importante do País uma vez que define, organiza, 

estrutura o Estado, indica seus elementos, objetivos e tarefas essenciais e serve 

como paradigma de validade de todo ordenamento jurídico. 

O desenvolvimento inicial da concepção jurídica da Constituição é atribuído 

a Hans Kelsen (KELSEN, 1998, p. 247).Segundo ele “A Constituição é aqui 

entendida num sentido material, quer dizer: com esta palavra significa-se a norma 

positiva ou as normas positivas através das quais é regulada a produção das 

normas jurídicas gerais’’.A Constituição é considerada, assim,como uma disposição 

de dever-ser. 

Positivista que era,para Kelsen (1998) o Direito é sinônimo de direito posto, 

de norma positivada. Em razão disso sua concepção de Constituição é destituída de 

fundamentos sociológicos, políticos ou filosóficos daí falar-se em norma pura. A 

Constituição é assim norma completa, absoluta, objetiva, sem contradições, por si só 

suficiente, de bases eminentemente racionais e lógicas, sem conteúdo subjetivo. 

Com efeito, a ciência jurídica não tem de legitimar o Direito, não tem 
por forma alguma de justificar - quer através de uma Moral absoluta, 
quer através de uma Moral relativa - a ordem normativa que lhe 
compete - tão somente - conhecer e descrever. (KELSEN, 1998, p. 
78). 

Como já consignado no primeiro capítulo, quando se fez referência ao 
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positivismo, vale lembrar que os teóricos dessa corrente filosófica, e da mesma 

forma Kelsen, não desconhecem que na base do Direito estão os fatos sociais e 

seus valores, mas uma vez positivada a norma, essas questões não mais interagem 

com o Direito deixando de ser preocupação da ciência jurídica competindo o seu 

estudo ao campo da sociologia e da filosofia. 

Para Kelsen (1998, p. 257) “A ordem jurídica não é um sistema de normas 

jurídicas ordenadas no mesmo plano, situadas umas ao lado das outras, mas é uma 

construção escalonada de diferentes camadas ou níveis de normas jurídicas’’. 

Percebe-se, portanto, que ele sistematizou o Direito como um sistema escalonado 

de normas no qual elas estão estruturadas hierarquicamente cujo topo é ocupado 

pela Constituição, fundamento de validade de todo sistema jurídico positivo. Em 

razão dessa estrutura em camadas é que se fala em pirâmide normativa de Kelsen. 

O fenômeno constitucional é visto pelo autor em dois planos de existência: o 

jurídico-positivo e o lógico-jurídico. O primeiro equivale a norma positiva suprema, 

conjunto de normas que regulam a criação de outras normas, lei nacional no seu 

mais alto grau. É o documento constitucional em si, a Constituição posta. O plano 

lógico jurídico é representado pela norma fundamental hipotética, o fundamento 

lógico transcendental de validade da Constituição jurídico-positiva, a Constituição 

pressuposta. (KELSEN, 1998, p. 221/228). 

Conforme explica Silva (2012, p. 19), 

Para manter-se fiel ao seu normativismo puro, Kelsen não pode 
admitir como fundamento da constituição positiva algo de real, 
qualquer dado ou elemento sociológico, político ou filosófico [...]. Foi 
obrigado a procurar um fundamento também normativo para a 
constituição, e, como esta já é, por definição, norma positiva 
suprema, teve que cogitar de uma norma fundamental, norma 
hipotética, meramente pensada, que exista apenas como um 
pressuposto lógico de validade das normas constitucionais positivas. 

A ideia de Kelsen de constituição como norma fundamental do sistema, 

validade das demais, foi incorporada por vários países de tradição romano-

germânica, entre eles o Brasil, sendo utilizada até os dias de hoje. Sua teoria teve a 

contribuição fundamental de reconhecer a Constituição como norma jurídica. 

Entretanto, com a derrocada do positivismo e o advento do pós-positivismo a 
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visão de Kelsen e dos outros positivistas sobre Direito passou a ser criticada e, em 

razão disso, em certa medida, sua própria concepção de Constituição por não prever 

a inserção no texto constitucional questões de valor moral e social. 

Nesse sentido é que mais modernamente fala-se em concepção culturalista 

da Constituição assim denominada por reunir em uma única perspectiva os aspectos 

mencionados acima que são, em última medida, aspectos culturais122. Para Cunha 

Júnior (2013, p. 93), “a concepção de Constituição como fato cultural é a melhor que 

desponta na teoria da Constituição, pois tem a virtude de explorar o texto 

constitucional em todas as suas potencialidades e aspectos relevantes’’. 

Aproximando-se dessa concepção acerca da constituição, José Afonso da 

Silva (2012, p. 35) considera a constituição como uma correlação com a realidade 

político social em uma conexão de sentidos. Compreende o fenômeno constitucional 

em seu “aspecto normativo, não como norma pura, mas como norma na sua 

conexão com a realidade social, o que lhe dá conteúdo fático e sentido axiológico [..] 

de elementos e membros que se enlaçam num todo unitário. 

Essa concepção culturalista acabou por “corrigir’’ a problemática da 

concepção da Constituição como norma jurídica pura, afastada de questões 

subjetivas uma vez que insere no fenômeno constitucional as questões morais, 

sociais, valorativas que irão influenciar o texto e especialmente a interpretação 

constitucional aproximando-a da sociedade e dando completude ao fenômeno 

constitucional afinal nada mais abrangente do que a cultura. 

Substancial, entretanto, firmar que do entendimento de Constituição como 

                                                      
122 Essa concepção acabou por gerar a ideia de constituição total assim denominada por reunir em 
uma única perspectiva aspectos sociais, jurídicos, econômicos e filosóficos, enfim, aspectos culturais. 
Essa concepção enfatiza ao mesmo tempo, de um lado o aspecto descritivo dos fenômenos sociais 
constitutivos das relações de poder, e, de outro o conjunto de normas fundamentais que regem ou 
visam reger essas mesmas relações. Nesse sentido Meirelles Teixeira (1991, p. 77) “esta concepção 
culturalista do Direito [...] leva-nos ao conceito de Constituição total. Segundo esta concepção, a 
Constituição normativa apresenta-se, em primeiro lugar, como expressão da cultura total...’’ E 
continua “A concepção culturalista de Constituição permite situar [...] as funções da Constituição, 
configurando a vida política e social, tentando submetê-la conscientemente a determinados valores e 
finalidades, e ainda realizando uma integração de tantos fatores diversificados e por vezes 
contraditórios, numa síntese político-social. (1991, p. 78). Também defendendo o conceito de 
constituição total Pinto Ferreira para quem “seria, pois de todo oportuno conceber uma visão 
compreensiva e sintética da constituição total intrínsecas dos seus aspectos econômicos, 
sociológicos, jurídicos e filosóficos afim de abranger o seu conceito em uma perspectiva unitária. 
(2001, p. 69). 
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norma jurídica não irá se desviar (até porque a concepção culturalista da 

Constituição também não o faz), mas essas normas estão na atualidade permeada 

por questões sociais, políticas, econômicas, axiológicas abarcando, com isso, a 

amplitude dos fatores culturais que compõe as várias dimensões do ser humano. 

A Constituição é um documento jurídico. Ademais, é um documento no qual 

estão expressos os valores e as questões mais importantes de uma determinada 

sociedade. Verdadeira carta de intenções, pacto da sociedade com ela mesma. 

Sendo a Constituição uma norma jurídica há que se reconhecer a imperatividade de 

todas as suas disposições, ou seja, sua capacidade de vincular, de obrigar que seja 

cumprido o que nela se determina. 

[...] a constituição é a ordem jurídica fundamental de uma 
comunidade. Ela estabelece em termos de direito e com os meios do 
direito os instrumentos de governo, a garantia de direitos 
fundamentais e a individualização de fins e tarefas. [...]no seu 
conjunto, as regras e princípios constitucionais valem como <lei>: o 
direito constitucional é direito positivo. (CANOTILHO, 1999, p. 1176, 
grifos do autor). 

Konrad Hesse (1991, p. 11) na obra A Força Normativa da Constituição 

defende que ela contém “uma força própria, motivadora e ordenadora da vida do 

Estado.’’ Ele não nega a influência da realidade na Constituição, mas reconhece que 

esta também realiza um condicionamento à realidade, submetendo-a ao texto 

constitucional123. Ele visualiza, portanto, um verdadeiro “condicionamento recíproco 

existente entre a Constituição jurídica e a realidade político-social’’ (HESSE, 1991, p. 

13) negando o isolamento entre norma e realidade até porque seu fato gerador está 

na realidade, nos fatos sociais. Tem-se, assim, uma relação circularque se 

retroalimenta na medida em que a realidade condiciona a Constituição e esta, em 

razão de sua normatividade, condiciona a realidade. Estabelece-se, assim, uma 

verdadeira via de mão dupla entre realidade e normatividade. 

A Constituição [...] procura imprimir ordem e conformação à realidade 
política e social. Determinada pela realidade social e ao mesmo tempo 

                                                      
123 É neste ponto que Hesse se contrapõe a Lassalle (1998) que em sua obra A Essência da 
Constituição defende a concepção sociológica da Constituição. Utilizando uma análise precipuamente 
sociológica, Lassalle considera que a verdadeira Constituição é o conjunto e as relações das 
estruturas sociais e políticas que regem a comunidade (os fatores reais de poder) e não as normas 
definidas no texto escrito, consideradas por ele “mera folha de papel”. A verdadeira constituição não é 
aquela formalizada em um documento, mais sim aquela que emerge das forças sociais. Daí a sua 
concepção ser considerada sociológica. 
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determinante em relação a ela não se pode definir como fundamental 
nem a pura normatividade, nem a simples eficácia das condições 
sócio-políticas e econômicas. A força condicionante da realidade e a 
normatividade da Constituição podem ser diferenciadas; elas não 
podem, todavia, ser definitivamente separadas ou confundidas [...] 
Constituição real e Constituição jurídica estão em uma relação de 
coordenação. Elas condicionam-se mutuamente. (HESSE, 1991, p. 
15). 

O principal desafio da constituição, portanto, reside na capacidade de ela se 

impor sendo aplicada no dia a dia da sociedade. Mas essa eficácia só será realizada 

se for levada em conta as condições naturais, técnicas, econômicas, sociais e 

axiológicas da sociedade. Ademais, em razão dessa relação circular entre determinar 

a sociedade e ser determinada por ela “A Constituição adquire força normativa na 

medida em que logra realizar essa pretensão de eficácia’’. (HESSE, 1991, p. 16). 

Como pressupostos para a Constituição desenvolver da melhor forma sua 

força normativa Hesse (1991) aponta sua vinculação a uma situação histórica da 

sociedade124, a imposição de tarefas ao Poder Público e à sociedade, o 

desenvolvimento de uma vontade de Constituição, a participação dos cidadãos na 

vida constitucional exigindo o cumprimento da Constituição, uma interpretação 

constitucional voltada para a efetivação de seu texto constitucional bem como a 

existência de Cortes Constitucionais. 

A vinculação a uma situação histórica consiste em o texto constitucional 

corresponder ao presente bem como ter abertura para se adaptar ao futuro. As 

disposições constitucionais devem ser o reflexo da realidade buscando abarcar as 

necessidades atuais da sociedade que ela rege, mas já de olho no futuro. Elas devem 

ter importância para a sociedade para assim serem por ela reconhecidas e cumpridas. 

É nesse sentido que Hesse (1991, p. 18) afirma que “a norma constitucional [...] 

mostra-se eficaz, adquire poder e prestígio se for determinada pelo princípio da 

necessidade [...]’’. 

A vontade de Constituição origina-se de três vertentes: na compreensão da 

necessidade e do valor de uma ordem normativa forte que proteja o Estado contra o 

arbítrio desmedido e disforme; na compreensão de que essa ordem constituída é 

                                                      
124“As constituições não podem ser impostas aos homens tal como se enxertam rebentos em árvores. 
Se o tempo e a natureza não atuaram previamente, é como se se pretendesse coser pétalas com 
linhas. O primeiro sol do meio-dia haveria de chamuscá-las’’. (HESSE, 1991, p. 17). 
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mais do que uma ordem legitimada pelos fatos e na consciência de que tal ordem 

não logra ser eficaz sem o concurso da vontade humana. 

A Constituição Brasileira tem os aspectos apontados por Hesse para lograr 

ser eficaz. Em primeiro lugar está vinculada à situação histórica social na medida em 

que surgiu em um ambiente de luta democrática para o estabelecimento do atual 

Estado Democrático de Direito no Brasil. 

Em seu texto foram inseridos vários dos anseios de sua população como 

os constantes no rol dos direitos e garantias fundamentais (individuais e 

sociais)além de que muitas de suas normas se consubstanciam em normas 

princípios cujo conteúdo aberto propicia a evolução da interpretação abrindo-se 

para as futuras necessidades sociais. 

Além disso, a Constituição de 1988 estabelece tarefas e objetivos a serem 

cumpridos tanto pela sociedade civil quanto pelo poder público epossibilita a 

participação dos cidadãos na vida constitucional por meio de institutos como o 

referendo, o plebiscito, o mandado de injunção, a figura do amicus curiae na jurisdição 

constitucional. 

Por fim, a Carta de 1988prevê uma Corte Constitucional cuja competência é 

resolver os conflitos que envolvam matéria constitucional. Vale ainda observar que 

esta corte, baseada nos estudos doutrinários, vem realizando uma interpretação 

constitucional que busca cada vez mais concretizar do texto constitucional. 

A força normativa da Constituição é uma das principais características do 

fenômeno denominado de Constitucionalização do Direito. A expressão 

Constitucionalização do Direito pode abarcar vários sentidos podendo significar um 

ordenamento jurídico no qual vigore uma Constituição dotada de supremacia, uma 

Constituição formal que incorpora em seu texto temas afetos aos vários ramos 

infraconstitucionais do Direito bem como pode caracterizar “um efeito expansivo das 

normas constitucionais, cujo conteúdo material e axiológico se irradia, com força 

normativa por todo o sistema jurídico’’. (BARROSO, 2007). 

Esse últimosentido do vocábulo é o mais importante uma vez que 

caracteriza a nova realidade constitucional brasileira, também denominada de 

neoconstitucionalismo. Trata-se, portanto, da influência direta das normas 
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constitucionais em todo o ordenamento jurídico inclusive na criação e aplicação das 

leis e na conduta do Poder Público e dos particulares. É a Constituição 

condicionando todas as atividades da sociedade. 

Buscando explicar o fenômeno Barroso (2007) identifica três marcos para a 

constitucionalização do direito. O marco histórico, representado pelo constitucionalismo 

do pós-guerra na Europa e pela redemocratização brasileira ocorrida em 1988, 

enfim, pela ascensão do Estado Democrático de Direito; o filosófico, representado 

pelo pós-positivismo e o teórico caracterizado pela força normativa da constituição, 

pela expansão da jurisdição constitucional e pelo desenvolvimento de métodos de 

interpretação voltados especialmente para a constituição. 

Discorrendo sobre as consequências do fenômeno, Luís Roberto Barroso 

(2012, p. 202) aponta que, 

relativamente ao Legislativo, a constitucionalização (i) limita sua 
discricionariedade ou liberdade de conformação na elaboração das 
leis em geral e (ii) impõe-lhe determinados deveres de atuação para 
realização de direitos e programas constitucionais. No tocante à 
Administração Pública, além de igualmente (i) limitar-lhe a 
discricionariedade e (ii) impor a ela deveres de atuação, ainda (iii) 
fornece fundamento de validade para a prática de atos de aplicação 
direta e imediata da Constituição, independentemente da 
interposição do legislador ordinário. 

Relacionando as implicações para o Poder Judiciário e para os particulares o 

autor ensina que para o primeiro a Constitucionalização do Direito, 

(i) serve de parâmetro para o controle de constitucionalidade por ele 
desempenhado (incidental e por ação direta), bem como (ii) 
condiciona a interpretação de todas as normas do sistema. Por fim, 
para os particulares, estabelece limitações à sua autonomia da 
vontade, em domínios como a liberdade de contratar ou o uso da 
propriedade privada, subordinando-a a valores constitucionais e ao 
respeito a direitos fundamentais”. (BARROSO, 2012, p. 202). 

Segundo Benjamim (2007) em relação ao Direito Ambiental a 

Constitucionalização trouxe os seguintes benefícios: estabelecimento de um dever 

genérico de não degradar, ecologização da propriedade e de sua função social, 

proteção do ambiente como direito fundamental, legitimação constitucional da 

função estatal reguladora, redução da discricionariedade administrativa, a ampliação 

da participação pública, máxima preeminência e proeminência dos direitos, deveres 
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e princípios ambientais, segurança normativa, paradigma da legalidade ambiental, o 

controle de constitucionalidade da lei ambiental e o reforço exegético pró-ambiente 

das normas infraconstitucionais. 

No decorrer desse capítulo será visto que a Constitucionalização de normas 

relativas ao meio ambiente, em razão do reconhecimento da Constituição como 

norma jurídica e de sua força normativa em muito contribui para a efetivação do 

Estado Ambiental Brasileiro. 

 

 

4.2 O caráter dirigente da Constituição de 1988 e a  eficácia jurídica das normas 

constitucionais programáticas 

 

 

Sendo a Constituição o documento no qual estão consignadas as escolhas 

mais importantes da sociedade nela também está registrado o modelo de Estado 

estabelecido. E a cada modelo estatal corresponde uma Constituição com 

características próprias. 

Assim, enquanto o Estado Liberal é caracterizado por uma Constituição que 

se limita a estabelecer as funções estatais e resguardar as liberdades125 o Estado 

Social possui um texto constitucional no qual o poder público, além dessa função de 

ordenação e resguardo, é chamado a intervir ativamente para fornecer as 

prestações as quais os cidadãos tem direito126. (SOARES, 2011). 

Buscando estabelecer as características de uma constituição típica de um 

Estado Social, o jurista português José Joaquim Gomes Canotilho (1994, p. 12), na 

obra ‘’Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador’’, desenvolveu o conceito de 

Constituição Dirigente na qual defende que o texto constitucional de um estado 

                                                      
125 Essa Constituição é denominada pela doutrina de Constituição liberal ou garantia. (CUNHA 
JÚNIOR, 2013). 
126 Essa Constituição é denominada pela doutrina de Constituição Dirigente cujas características são 
objeto de estudo desse tópico do trabalho. (CUNHA JÚNIOR, 2013). 
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prestacional não se caracteriza apenas como ‘’um estatuto organizatório, como 

simples instrumento de governo definidor de competências e regulador de 

processos’’, mas sim como ‘’um plano normativo-material global que determina 

tarefas, estabelece programas e define fins’’ a serem alcançados tanto pelo Estado 

quanto pela sociedade e aos quais o poder público encontra-se vinculado jurídica e 

politicamente eis que a Carta estabelece na verdade um ‘’estatuto jurídico do 

político, um plano global normativo do Estado e da sociedade’’. 

A existência de uma Constituição Dirigente traz consigo a vinculação das 

políticas públicas e dos órgãos responsáveis pelo poder político àquilo que nela está 

determinado. Ela incorpora em seu texto os objetivos e as diretrizes políticas do 

Estado, conferindo-lhes juridicidade. Com isso, as políticas públicas a serem 

implementadas deixam de ser um campo livre a ser cumprido quando e se o poder 

público assim decidir. A política passa a ser, então, condicionada pelo Direito. “[...] 

todas as constituições pretendem implícita ou explicitamente conformar globalmente o 

político’’ com a“constitucionalização de normas programáticas e de princípios 

definidores dos fins do Estado” com a “determinabilidade da política”. (Canotilho 1994, 

p.28). 

Sendo a constituição dirigente “um programa ou linha de direção para o 

futuro” (CANOTILHO, 1994, p. 151), ela impõe ao Estado e à sociedade programas, 

diretrizes, tarefas e objetivos que, entretanto, num primeiro momento, depende da 

vontade do Poder Público para serem efetivadas. Na hipótese de essa situação ideal 

não ocorrer, há de ser buscado o controle judicial das ações do Poder Público. 

Cumpre observar que Canotilho, revendo sua tese127, aparentemente negou a 

teoria da constituição dirigente, sob o argumento de que não cabia mais ao texto 

constitucional definir ou indicar a direção da política e das atividades públicas do 

Estado. 

Importante observar que essa nova visão do referido jurista se deu em razão 

da inserção de Portugal na União Europeia o que implicou na flexibilização da 

soberania daquele país e por consequência na diminuição da força normativa da 

constituição portuguesa que passou a conviver com as diretrizes supranacionais. 
                                                      
127 Esse posicionamento foi expresso no artigo intitulado Rever ou Romper com a Constituição 
Dirigente? Defesa de um constitucionalismo moralmente reflexivo. (CANOTILHO, 1996). 
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Diante da interpretação que vários autores fizeram da revisão de sua tese 

entendendo que ele havia negado o conceito de Constituição Dirigente, Canotilho 

(2003, p. 31) esclareceu sua nova posição afirmando categoricamente que “a 

constituição dirigente não morreu”.128 

Ademais, afirma o autor que apenas com uma mudança profunda da 

sociedade é que se poderá falar no fim da Constituição Dirigente. 

Quando os esquemas políticos, económicos, sociais e culturais forem 
totalmente outros, quando as novas gerações não se identificaram 
com a Constituição, quando a Constituição deixar de ter força 
reflexiva, isso é, capacidade de conformação da própria realidade 
social então ela caduca, ela será substituída, ela acabará por se 
dissolver nos próprios mecanismos sociais. Em suma: as 
constituições dirigentes existirão enquanto foram historicamente 
necessárias. (CANOTILHO, 2003, p. 40). 

Assim, para Canotilho (2003, p. 15) dimensões importantes da 

programaticidade e do dirigismo constitucional continuam aplicáveis. Em primeiro 

lugar, o autor aponta para a mais clássica das consequências de sua tese - a 

limitação da liberdade de conformação do legislador vinculando-o ao programa 

constitucional. Assim, “[...] o legislador não tem absoluta liberdade de conformação, 

antes tem de mover-se dentro do enquadramento constitucional. Esta a primeira 

sobrevivência da Constituição dirigente [...]’’. 

Outra dimensão apontada pelo autor reside no fato de que a directividade 

constitucional ter sido deslocada do texto constitucional dos países para os 

documentos que organizam os blocos supranacionais. “[...] existir uma certa 

deslocação: a imperatividade desloca-se do texto constitucional para os estatutos de 

organizações supranacionais’’ (CANOTILHO, 2003, p. 16). Verifica-se, portanto, que 

o conceito de Constituição Dirigente criado inicialmente para aplicação dentro dos 

limites da soberania nacional ultrapassou essa barreira comutando-se, também, num 

                                                      
128 Canotilho esclareceu sua nova posição em duas importantes oportunidades: no prefácio à 
segunda edição do seu livro Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador: contributo para a 
compreensão das normas constitucionais programáticas e durante a participação na I Jornada de 
Estudos sobre a Constituição Dirigente que deu origem ao livro intitulado Canotilho e a Constituição 
Dirigente (2003) organizado pelo professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho que contou com a 
participação do próprio Canotilho além de importantes juristas brasileiros como Eros Roberto Grau, 
Lênio Luiz Streck, Luis Roberto Barroso, Fernando Facury Scaff, Marçal Justen Filho entre outros. 
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dirigismo comunitário, supranacional.129 

Diante do exposto pode-se entender que o conceito de Constituição dirigente 

continua válido e aplicável tanto nas Constituições de países que abdicaram de 

parte considerável de sua soberania para participar de grandes blocos 

supranacionais130 quanto, e ainda com mais força, em países que preservam 

praticamente a totalidade de sua soberania131. 

Ademais, a tese tem especial importância nos Estados Sociais que ainda 

não concretizaram grande parte dos direitos sociais. Nesse sentido Cunha Júnior 

(2013, p. 135) para quem não podem estes prescindir de uma Constituição dirigente, 

pois o abandono daquele modelo de Estado significaria para eles o fim de seu 

projeto de desenvolvimentista. No Brasil, sem dúvida alguma a existência da 

Constituição dirigente é necessária. 

[...] o Estado social ainda continua sendo importante para o futuro 
dos povos subdesenvolvidos. Consequentemente, não podem estes 
prescindir de uma Constituição dirigente, pois o abandono daquele 
modelo de Estado significaria para eles o suicídio de seu projeto de 
libertação. No Brasil, sem dúvida, alguma a existência da 
Constituição dirigente é necessária. 

Consequência natural das Constituições Dirigentes é o considerável número 

de normas programáticas em seu texto, ou seja, normas que definem tarefas a 

serem cumpridas como ocorre com grande parte das disposições constitucionais 

acerca do meio ambiente. 

Vale ressaltar que o sentido aqui considerado para tais normas é o de 

“normas-fim, normas-tarefa, normas-programa, que impõem uma atividade e dirigem 

materialmente a concretização constitucional’’ e não aquele definido pela doutrina 

tradicional como de “simples programas, exortações morais, declarações, [...], 

                                                      
129 Corroborando esse entendimento Pansieri (2003, p. 74) reconhece que “[...] o Professor Canotilho 
escrever o livro sobre o dirigismo constitucional pela primeira vez num momento histórico e político diverso 
do atual, falando a sobre a mesma Constituição Dirigente, porém com sujeitos e realidades diversas, e 
hoje ele fala de Constituição Dirigente em um outro momento, fundando-se num dirigismo comunitário, ou 
até poderíamos dizer em um constitucionalismo SUPRA NACIONAL [...]’’ A título de esclarecimento, os 
pequenos problemas de língua portuguesa constantes na citação estão na versão do material consultado. 
130 A exemplo da União Europeia. 
131 Foi utilizada a expressão quase totalidade de sua soberania porque atualmente com a adesão de 
grande parte dos países aos tratados e convenções internacionais acaba que sua soberania mesmo 
que em pequena medida fica flexibilizada. 
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apelos ao legislador, programas futuros, juridicamente desprovidos de qualquer 

vinculatividade’’. (CANOTILHO, 1999, p. 1176). 

A aplicabilidade dessas normas depende muitas vezes de legislação futura 

ou de ações governamentais. Entretanto, por ser a Constituição toda ela uma norma 

jurídica todas as duas disposições são dotadas de normatividade jurídica. Assim, 

não se pode mais admitir que qualquer preceito de seu texto não possa ser aplicado 

em razão da omissão legislativa ou administrativa integradora. Configurada esta 

hipótese, restará caracterizada a inconstitucionalidade por omissão bem como a 

obrigação do Poder Judiciário de aplicar e concretizar essas normas. Nesse sentido 

se manifesta a doutrina constitucional contemporânea.132 

Essa aplicação direta dada pelo judiciário, no entanto, se distingue daquela 

necessária feita pelo poder legislativo, pois esta irá servir aos casos de uma maneira 

geral enquanto aquela irá apenas resolver aquele problema específico posto ao 

judiciário. Daí mesmo se reconhecendo essa possibilidade ao judiciário isso não 

retira a importância da integração da norma vir pelo poder legislativo que além de ter 

o grau de abstração próprio tem ainda a seu favor a representação democrática. 

Às normas programáticas é reconhecido atualmente um valor jurídico-

constitucional idêntico aos dos restantes preceitos da constituição. Nesse sentido, 

conclui Canotilho (1999, p. 1177) que, 

[...] a positividade jurídico-constitucional das normas programáticas 
significa fundamentalmente: (1) vinculação do legislador, de forma 
permanente, à sua realização (imposição constitucional); (2) 
vinculação positiva de todos os órgãos concretizadores, devendo este 
toma-las em consideração como directivas materiais permanentes, em 
qualquer dos momentos da atividade concretizadora (legislação, 
execução, jurisdição); (3) vinculação, na qualidade de limites materiais 
negativos, dos poderes públicos, justificando a eventual censura, sob 
a forma de inconstitucionalidade, em relação aos actos que as 
contrariam. 

Logo, com a atribuição de eficácia vinculante à norma programática, pouco 

importa que a Constituição esteja ou não repleta de proposições desse teor, ou seja, 

                                                      
132 A exemplo de Cunha Júnior (2013), Barroso (2009). Nas palavras de Bonavides (2007, p. 236) 
“Sem embargo do debate doutrinário que ainda se possa ferir, a corrente de ideias mais idôneas no 
Direito Constitucional contemporâneo parece ser indubitavelmente aquela que, em matéria de 
Constituição rígida, perfilha ou reconhece a eficácia vinculante das normas programáticas. [...] Sem 
esse reconhecimento jamais será possível proclamar a natureza jurídica da Constituição. 
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de regras relativas a futuros comportamentos estatais uma vez que todas as suas 

determinações deverão ser cumpridas. (BONAVIDES, 2007, p. 237). 

Conforme consignado no capítulo dois deste trabalho o Estado Ambiental é 

mais um passo evolutivo no modelo de Estado visto que esse continua a ser Social, 

Democrático e de Direito. Nesse sentido o arcabouço teórico destinado ao Estado 

Social deve ser aplicado ao Estado Ambiental uma vez que este diferencia-se daquele 

apenas no alargamento das funções estatais. Assim, com ainda mais força há que se 

reconhecer o caráter dirigente das Constituições que dão forma a um Estado Ambiental 

bem como o modo imperativo e a normatividades de todas as disposições 

constitucionais inclusive aquelas que determinam das tarefas a serem cumpridas pelo 

Poder Público. 

 

 

4.3Os poderes públicos e o Estado Ambiental 

 

 

Inicialmente cumpre esclarecer que a preferência do estudo em abordar a 

atuação do Estado em relação ao meio ambiente se deu porque cabe a ele 

precipuamente as condutas de maior envergadura referente à preservação do meio 

ambiente. Isso se dá especialmente em razão de seu poder de polícia, de seus 

grandes investimentos, na maioria das vezes com impacto ambiental, e pelo fato de 

ser ele o titular de vários bens ligados ao meio ambiente conforme já apontado no 

capítulo dois. Ademais, várias das competências executivas, administrativas e 

legislativas que cabem ao poder público envolvem as questões ambientais. 

Por meio do reconhecimento da teoria da Constituição Dirigente, da eficácia 

jurídica das normas constitucionais programáticase especialmente do 

reconhecimento da força normativa da Constituição resta bem delineado o 

arcabouço teórico capaz de fundamentar a eficácia e aplicabilidade de todas as 

normas constitucionais, entre elas aquelas voltadas para a proteção do meio 
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ambiente possibilitando retirar diretamente do texto constitucional o fundamento 

jurídico capaz de impor condutas e formas de atuação ao Poder Público 

relativamente ao tema. 

A Constituição Federal de 1988 consagrou entre seus princípios fundamentais 

a separação dos Poderes133 consignando que são Poderes da União, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, incumbidos do 

desempenho das funções estatais. Além da importante função de limitação do poder, a 

separação dos mesmos também promove a distribuição dos objetivos a serem 

alcançados pelo Estado. 

Importante pontuar que a independência entre os Poderes não se dá em 

razão da exclusividade no exercício das funções que lhe são atribuídas, mas, sim, 

na predominância no seu desempenho. Isso significa que, na tríplice divisão 

funcional, as funções legislativas, executivas e judiciais são exercidas, 

predominantemente, pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, 

respectivamente. Todavia, ao lado dessas funções predominantes, denominadas de 

funções “típicas’’, existem as chamadas de funções “atípicas’’, que são realizadas, 

não prioritariamente, pelos poderes como forma de garantir sua autonomia e 

independência. 

As funções ou objetivos estatais estão descritos na Constituição. Sendo 

esta, como já consignado, norma jurídica dotada de força normativa e, portanto, com 

caráter imperativo, suas normas vinculam a atuação desses poderes. O caráter 

dirigente da Constituição Federal de 1988 reafirma a vinculação da atuação do 

Poder Público àquilo que a Magna Carta determina. 

Um Estado Ambiental tem entre suas principais funções a preservação do 

meio ambiente determinada em vários dos seus dispositivos conforme demonstrado 

no segundo capítulo do trabalho. 

Diante do reconhecimento da força normativa da Constituição, característica 

do pós-positivismo, pode-se retirar diretamente dessas normas o fundamento para a 

                                                      
133 Apesar de o texto constitucional se referir a separação de poderes segundo a doutrina 
constitucionalista o mais correto é referir-se a separação das funções do Estado uma vez que o poder 
é uno. Nesse sentido, Cunha Júnior (2013), Bonavides (2007), Barroso (2009). 
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implementação de condutas e abstenções voltadas para efetivar o Estado 

Ambiental. 

Um Estado em que se reconhecem novas características estatais, 

especialmente quando derivadas de um novo paradigma, necessariamente terá suas 

funções modificadas. Neste caso específico, alargadas.  

Considerando que o Brasil passa a ser um Estado Ambiental pode-se dizer 

que toda a atuação estatal deverá ser pautada pela preservação do meio ambiente134 

de forma que “O Estado deve agir como um bom administrador ecológico [...]’’. 

(ECKERSLEY, 2004, p. 22, tradução nossa). 

Em um Estado Democrático, Social e de Direito como se enxergava o Brasil de 

então, qualquer ato estatal necessariamente deveria ser legal, com respeito às 

liberdades do cidadão; democrático, com a participação das pessoas; e igualitário, 

tratando-as com equidade. Hoje, qualificando-se o Estado também como Ambiental, as 

atividades estatais além dos requisitos acima mencionados devem-se pautar, também, 

pela preservação do meio ambiente. Há, portanto, uma ampliação dos pressupostos de 

atuação do Estado bem como dos aspectos elementares que ele precisa proteger. 

Essa nova característica há de estar presente em todas as atividadesdo poder 

público servindo de guia para toda a atividade da administração. Com o Estado 

Ambiental, a proteção do ambiente passa a ser obrigação elementar a ser 

observada em todas as atividades estatais. Se esse Estado assim não o fizer estará 

contrariando a Constituição por negar o seu caráter ecológico. 

Como bem marcado por Fensterseifer (2008, p. 07), 

na medida em que a proteção do ambiente é colocada na estrutura 
constitucional do Estado brasileiro como dever de proteção estatal, e 
também como direito fundamental da pessoa humana, há que se 
remodelar a estrutura do Estado no intuito de traçar, de forma 
‘transversal’ e cooperativa, a atuação de todos os seus poderes 
políticos, entes estatais, órgãos administrativos, etc., a fim de 
perseguir a atingir tal objetivo. 

                                                      
134 O fato de a Constituição impor a obrigação de preservar o meio ambiente também à coletividade 
implica, também por parte desta, novas formas de atuação. Por uma questão de corte teórico nos 
limitaremos a comentar a questão apenas no ponto de vista estatal. 
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No mesmo sentido alerta Klopeffer que “toda ampliação da proteção do 

meio ambiente tem, em última análise, implicações para o sistema político e 

econômico do nosso Estado’’ (2010, p. 42). Acrescenta-se, nessa análise, os 

sistemas sociais e jurídicos. 

O reconhecimento de um Estado Ambiental modifica a própria estrutura do 

Estado remodelando-o. As funções são expandidas. Para implementá-las serão 

necessárias novas formas de agir por parte de todos os seus órgãos. Vale ressaltar 

que o meio ambiente, por seu caráter difuso, depende densamente da cooperação 

de todas as forças sociais para sua realização.Efetividade depende de todos os 

agentes. 

Esse novo modelo de Estado irá modificar os papéis dos entes públicos seja 

criando novas atribuições, seja ampliando as já existentes. A esse respeito Torres 

(2005, p. 180) chama atenção para a necessidade de um papel mais ativo do 

Ministério Público e do Judiciário na defesa dos direitos difusos e coletivos. 

Acrescenta-se a isso o novo perfil constitucional da Defensoria Pública cujo papel 

constitucional é voltado para a tutela dos direitos fundamentais (entre eles o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado) tendo o órgão sido recentemente incluído no 

rol de legitimados para propor ação civil pública a qual, dentre outros objetivos, tem 

por finalidade proteger o meio ambiente. 

Ao tratar da atuação do Poder Público em um Estado Ambiental o trabalho 

filia-se à teoria defendida por Häberle(1997) em sua “sociedade aberta dos 

intérpretes da constituição’’ cuja tese fundamental, é a de que, no processo de 

interpretação constitucional estão potencialmente vinculados todos os órgãos 

estatais, os juristas, as potências públicas, as partes de um processo seja ele 

administrativo ou judicial, grupos, associações, organizações, enfim toda a 

sociedade civil, todos os cidadãos não sendo possível, assim, estabelecer um 

elenco limitado de intérpretes da Constituição. 

Dessa forma, ainda que subsista a responsabilidade da jurisdição 

constitucional em fornecera última palavra sobre a interpretação, quem vive a 

norma, acaba por interpretá-la. Desse modo, pode-se dizer que a Constituição 

material subsiste mesmo sem a interpretação constitucional por parte do juiz e que o 
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processo constitucional formal não é a única via de acesso ao processo de 

interpretação constitucional. (HARBELE, 1997). 

Se o Estado é ambiental, tudo o que ele faz deve ser “verde’’. As licitações, 

os contratos, as instalações, as práticas administrativas. Enfim, como intérprete da 

Constituição, todas as suas condutas devem levar em conta o direito fundamental ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado conforme disposto no texto 

constitucional. Essas novas formas de atuação, demandas próprias desse novel 

Estado, estão relacionadas tanto às funções típicas quanto as funções atípicas de 

cada um dos poderes do Estado. 

O cuidado com as rotinas administrativas dos órgãos, sejam eles de 

qualquer dos poderes públicos, é mais forma de se realizar as demandas do Estado 

Ambiental especialmente adotando práticas sustentáveis no dia a dia do 

funcionamento dos órgãos. O Poder Judiciário e outros poderes nas suas funções 

não principais especialmente nas suas funções administrativas devem aplicar 

práticas voltadas à preservação do meio ambiente e, por consequência, à efetivação 

do Estado Ambiental. Por exemplo, regulamentar uso mais racional do papel, 

extinguir ou ao menos diminuir uso de copos plásticos, criar uma comissão 

ambiental por onde passe qualquer tipo de compra para ver se a especificação dos 

produtos estão de acordo com o meio ambiente, se não existe outro material mais 

ecológico, instituir coleta seletiva de lixo nos órgãos. 

Uma interessante forma de promover o Estado Ambiental é a prática das 

licitações sustentáveis - aquelas que determinam critérios de sustentabilidade135 

para compras públicas bem como considera este critério como fator de desempate 

nas licitações. 

A Lei 8.666/1993, conhecida como Lei de Licitações e Contratos, teve seu 

conteúdo alterado pela Lei 12.349/2010. Dentre as alterações, vale destacar a nova 

redação do art. 3º, caput136 que incluiu como finalidade da licitação o 

                                                      
135 A Resolução CSJT 103/2012 do Tribunal Superior do Trabalho tornou obrigatória a inclusão de 
critérios de sustentabilidade nas licitações de todos os órgãos da Justiça do Trabalho. Acompanha a 
resolução um guia para facilitar a inclusão dos tais critérios nos editais e contratos administrativos 
entres eles preferência por bens fabricados por fonte não poluidora, aquisição de bens e ou produtos 
reciclados, preferência por produtos passíveis de reutilização ou reciclagem. 
136 Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção 
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desenvolvimento nacional sustentável, alçando-o ao mesmo nível da observância do 

princípio da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa paraadministração. 

O Direito Tributário é outro importante instrumento capaz de contribuir para a 

efetivação de um Estado Ambiental uma vez que ele pode ser utilizadopara 

estimular comportamentos sustentáveis. 

Ribas e Carvalho (2009, p. 195/197) demonstram que qualquer tributo, 

independente de sua natureza pode ser empregado na tutela do meio ambiente 

evidenciando-se sua função extrafiscal. Segundo os autores, as taxas137 vinculam-se 

à atividade de fiscalização ambiental ou a alguma prestação de serviço público para a 

defesa do meio ambiente; as contribuições de melhoria138 ao custo de obras públicas 

que provoque valorização imobiliária; o empréstimo compulsório139 a uma situação de 

calamidade pública provocada por uma catástrofe natural em que o Poder Público não 

disponha de recursos para enfrentar a situação emergencial; os impostos às políticas 

públicas. 

Sobre a utilização dos tributos para a proteção do meio ambiente, Carrazza 

(2011, p. 664) entende que “os instrumentos tributários podem e devem ser 

utilizados para fins de defesa do meio ambiente”.140Para Downes et. Al (2003, p. 

166), um dos indicadores de modernização ecológica é uma reforma tributária 

                                                                                                                                                                      
da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável 
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 
ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 
137 As taxas são espécies tributárias que têm como fato gerador o exercício regular do poder de 
polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e indivisível, prestado ao 
contribuinte ou posto à sua disposição (Art. 145, II, CF/88 c/c art. 77, caput, CTN). 
138 Espécie tributária vinculada ao custo de obras públicas que provoquem valorização imobiliária. 
(Art. 145, III, CF/88). 
139 Espécie de tributo voltado a atender despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, 
de guerra externa ou sua iminência ou para atender investimento público de caráter urgente e de 
relevante interesse nacional. Vale lembrar que tal tributo deve ser posteriormente restituído ao 
contribuinte (Art. 148, caput, I e II e parágrafo único). 
140“Sobremais, a Constituição, ao estatuir, por exemplo, que as pessoas políticas devem ‘proteger os 
documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as 
paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos’ (art. 23, III) e ‘proteger o meio ambiente e 
combater a poluição em qualquer de suas formas’ (art. 23, VI), que a educação é ‘direito de todos e 
dever do Estado’ (art. 205), que o ‘Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e 
acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 
manifestações culturais’ (art. 215), que é ‘dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e 
não-formais, como direito de cada um’ (art. 217), que o ‘Estado promoverá e incentivará o 
desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica’ (art. 218), que ‘todos têm direito 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado’ (art. 225), que a ‘família, base da sociedade, tem 
especial proteção do Estado’ (art. 226), indiretamente obriga as pessoas políticas a ajustarem seus 
tributos a estes louváveis objetivos, que interessam à presente e às futuras gerações.” (CARRAZZA, 
2011, p. 666). 
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ecológica. 

Especificamente sobre os impostos, o autor visualiza amplas formas de seu 

emprego para se alcançar o objetivo estatal da preservação do ambiente. Entre 

estas possibilidades estão a redução ou isenção do imposto sobre produtos 

industrializados (IPI) produzidos de forma ecológica, imposto sobre propriedade 

territorial urbana (IPTU) diferenciado para contribuintes que promovessem a 

manutenção de parques e jardins públicos, impostos sobre circulação de 

mercadorias (ICMS) menor para produtos agrícola cultivados sem agrotóxicos. 

Pode-se citar ainda o imposto sobre propriedade de veículos automotores (IPVA) 

reduzido para aqueles que utilizam combustíveis menos poluentes como a energia 

elétrica, gás natural e etanol, imposto de renda (IR) diferenciados para pessoas que 

desenvolvesse práticas sustentáveis, imposto sobre serviços (ISS) gradativo 

conforme a agressividade ao meio ambiente.(CARRAZZA, 2011). 

 

 

4.3.1 O Poder Executivo 

 

 

A efetivação de um Estado Ambiental passa pela questão de como se 

desenvolvem as políticas públicas141. Conforme alerta Teixeira (2006, p. 104), em razão do 

conteúdo normativo do art. 225, CF, o Estado deve ter um papel intervencionista e 

implementador de políticas públicas para cumprir a obrigação de preservar o meio 

ambiente. 

Nesse sentido, afirma Dias (2003, p. 120) que o reconhecimento dos direitos 

ambientais, 

[...] impõe ao Estado a elaboração de políticas públicas adequadas à 
sua proteção, englobadas por um plano de ação voltado para a 
obtenção de resultados presentes e futuros. As políticas públicas de 
natureza ambiental, deste modo, visam a produzir efeitos 
estratégicos na medida em que são adotadas pelo Estado diretrizes 

                                                      
141 Políticas públicas são sistematizações de ações governamentais voltadas para a consecução de 
finalidades sociais, políticos e econômicos fundamentadas em ações que envolvem a sociedade, o 
Estado e o mercado. (DIAS, 2003, p. 121). 
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de sua ação em todos os campos da sua intervenção na sociedade. 

Sem desconsiderar a parcela de responsabilidade da população 

especialmente em relação ao despejo de resíduos sólidos em locais públicos, para 

Jacobi (1996, p. 177/178)“a deterioração ambiental resulta da precariedade dos 

serviços e da omissão do poder público na proteção/prevenção das condições de 

vida da população’’. 

Já Canotilho (2007, p. 07), entende ser razoável convocar o princípio da 

proibição de retrocesso no sentido de que as políticas ambientais do Estado são 

obrigadas a melhorar o nível de proteção já assegurado pelos diplomas legais. Ou, 

no caso brasileiro, pela Constituição. 

Diante da imperatividade dos objetivos estatais expressos no Texto 

Constitucional as políticas públicas não podem ser consideradas atos discricionários 

a serem cumpridos pelo Poder Público à sua livre conveniência e oportunidade. Elas 

são, na verdade, obrigações. Dessa forma, cabe ao Executivo criar eimplementar 

políticas públicas voltadas à preservação do meio ambiente. E não só isso. Em um 

Estado Ambiental qualquer escolha estatal deve passar pelo crivo da questão 

ecológica. 

Assim, mesmo que determinada política pública não esteja ligada 

diretamente ao meio ambiente deve o administrador privilegiar aquela cuja 

formatação esteja mais condizente com as questões ambientais como a promoção 

de um desenvolvimento sustentável ou uma melhor gestão dos riscos sejam eles 

ambientais ou não. Um exemplo desse tipo de atuação é o fomento de projetos de 

pesquisa voltados para a solução de problemas ambientais ou que desenvolvam 

tecnologia através de editais de órgãos como o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior(CAPES). 

Não estando as políticas públicas à disposição da vontade do administrador 

público e sim das determinações constitucionais, a omissão administrativa na sua 

elaboração e execução, inclusive na seara ambiental, deve ser firme e 

constantemente combatida tanto pelos órgãos de defesa da sociedade quanto por ela 

própria. 
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Ademais, na hipótese de não implementação das políticas ambientais 

conforme previstas na Constituição, deve-se fazer uso dos instrumentos judiciais de 

controle ambiental que o ordenamento prevê para que se possa “viabilizar a 

implementação das políticas ambientais - seja pela aplicação de medidas 

preventivas ou repressivas’’. (GOMES, 2009, p. 45). Entre as medidas processuais 

possíveis estão a ação civil pública, a ação popular, o mandado de injunção. Busca-

se, com isso, evitar a violação da Constituição e das próprias bases do Estado 

Ambiental. 

Como exemplo de que a União pode melhorar sua atuação para com o 

Estado Ambiental Brasileiro o Programa de Aceleração do Crescimento 2 (PAC 

2)prevê 6 (seis) empreendimentos voltados para o uso de energia renovável e181 

(cento e oitenta e um) empreendimentos voltados para o uso de energia advindos do 

petróleo e gás natural. 

Além disso, conforme visto no capítulo três quando tratado de 

desenvolvimento sustentável a própria denominação do programa uma vez que o 

vocábulo crescimento tem sentido diferente da palavra desenvolvimento. Enquanto a 

primeira está mais ligada à questão quantitativa, a segunda está voltada para a 

questão qualitativa e, portanto, mais condizente com um Estado Ambiental. 

Além da questão das políticas públicas, o Executivo tem papel importante na 

preservação do meio ambiente porque cabe a ele o exercício do poder de polícia142 

que num Estado Ambiental deve fiscalizar e regulamentar as atividades poluidoras 

ou potencialmente poluidoras. (TEIXEIRA, 2006, p. 92). 

Cabe ainda ao Executivo informar e orientar os cidadãos sobre as questões 

ambientais através de campanhas educativas143, estimular uma dinâmica de co-

responsabilizaçãopara com o meio ambiente bem como criar e cada vez mais 

instrumentalizar órgãos técnicos especializados em matéria ambiental a exemplo 

dos Ministérios Federais e Secretarias Estaduais e Municipais de Meio Ambiente. 

                                                      
142 Segundo o Código Tributário Nacional ‘’ Considera-se poder de política atividade da administração 
pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou 
abstenção de fato, em razão do interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos 
costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas 
dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à 
propriedade e aos direitos individuais coletivos’’. (BRASIL, Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966). 
143“Um trabalho de informação a respeito da consciência ambiental faz parte do núcleo [...] da política 
estatal para o meio ambiente’’. (KLOPEFER, 2010, p. 45). 
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4.3.2 O Poder Legislativo 

 

 

Sendo a Constituição Federal de 1988uma Constituição Dirigente não basta 

que as leis ordinárias não contrariem a Constituição, é preciso que as mesmas 

ajudem a efetivá-la.Nesse sentido, o Poder Legislativo está proibido não somente de 

produzir leis que causem degradação ambiental, também está obrigado a agir no 

sentido de produzir uma legislação que promova a proteçãodo meio ambiente.144 

Além disso, em um Estado Ambiental toda a legislação, e não só as normas 

voltadas especificamente ao Direito Ambiental, devem oferecer meios de diminuir os 

danos causados pelo homem ao meio ambiente. Buscando ainda conservar este o 

máximo possível além de restaurar o que foi degradado. 

Cabe também em boa medida ao Poder Legislativo dar ampla discussão 

acerca das questões ambientais com participação da sociedade civil nos projetos de 

lei promovendo o aumento da participação dos cidadãos próprio do conceito de 

Estado Ambiental. 

No ano de 2012 o que se viu, entretanto, foi o Legislativo Federal em 

dissonância com seu dever de preservação do meio ambiente especialmente em 

relação a proibição de produzir leis que diminuam a proteção ambiental já 

alcançada, aprovar a Lei 12.651/2012, conhecida como Novo Código Florestal que 

comparada com a Lei 4771/1965 trouxe significativos retrocessos em termos 

ambientais para a legislação brasileira. 

A título de exemplo, entre os principais pontos de diminuição da preservação 

do meio ambiente estão a diminuição da extensão e, em algumas hipóteses, até 

mesmo a extinção de áreas de preservação permanente145 e de reserva legal146, 

além da anistia para quem desmatou ilegalmente até o ano de 2008. 

                                                      
144“A Constituição, que regula a produção de normas gerais, pode também determinar o conteúdo das 
futuras leis. E as Constituições positivas não raramente assim procedem ao prescrever ou ao excluir 
determinados conteúdos”. (KELSEN, 1998, p. 249). 
145 Segundo conceitua o art. 3º, II da Lei 12.651/12, área de Preservação Permanente é aquela 
protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos 
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e 
flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. 
146 Segundo conceitua o art. 3º, III da Lei 12.651/12, reserva legal é a área localizada no interior de uma 
propriedade ou posse rural com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos 
recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e 
promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora 
nativa. 
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Os parágrafos 4º, 5º do art. 12 da Lei 12.651/2012 tratam da possibilidade 

de redução da reserva legal em razão de o Município e o Estado conter em seu 

território terras indígenas e unidades de conservação da natureza de domínio 

público. Já os parágrafos 6º, 7º e 8º do mesmo dispositivo legal dispensam a reserva 

legal em razão de empreendimentos de abastecimento público de água, tratamento 

de esgoto, exploração de energia elétrica e implantação ou ampliação de ferrovias e 

rodovias.147 Tais possibilidades acerca da diminuição da proteção das áreas de 

reserva legal não constavam na Lei 4.771/1965 atualmente conhecida como Antigo 

Código Florestal.148 

 

 

                                                      
147 Art. 12. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de 
Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de Preservação Permanente, 
observados os seguintes percentuais mínimos em relação à área do imóvel, excetuados os casos 
previstos no art. 68 desta Lei: (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012). 
I - localizado na Amazônia Legal: 
a) 80% (oitenta por cento), no imóvel situado em área de florestas; 
b) 35% (trinta e cinco por cento), no imóvel situado em área de cerrado; 
c) 20% (vinte por cento), no imóvel situado em área de campos gerais; 
II - localizado nas demais regiões do País: 20% (vinte por cento). 
§ 1º Em caso de fracionamento do imóvel rural, a qualquer título, inclusive para assentamentos pelo 
Programa de Reforma Agrária, será considerada, para fins do disposto do caput, a área do imóvel 
antes do fracionamento. 
§ 2º O percentual de Reserva Legal em imóvel situado em área de formações florestais, de cerrado 
ou de campos gerais na Amazônia Legal será definido considerando separadamente os índices 
contidos nas alíneas a, b e c do inciso I do caput. 
§ 3º Após a implantação do CAR, a supressão de novas áreas de floresta ou outras formas de 
vegetação nativa apenas será autorizada pelo órgão ambiental estadual integrante do Sisnama se o 
imóvel estiver inserido no mencionado cadastro, ressalvado o previsto no art. 30. 
§ 4º Nos casos da alínea a do inciso I, o poder público poderá reduzir a Reserva Legal para até 50% 
(cinquenta por cento), para fins de recomposição, quando o Município tiver mais de 50% (cinquenta 
por cento) da área ocupada por unidades de conservação da natureza de domínio público e por terras 
indígenas homologadas. 
§ 5º Nos casos da alínea a do inciso I, o poder público estadual, ouvido o Conselho Estadual de Meio 
Ambiente, poderá reduzir a Reserva Legal para até 50% (cinquenta por cento), quando o Estado tiver 
Zoneamento Ecológico-Econômico aprovado e mais de 65% (sessenta e cinco por cento) do seu 
território ocupado por unidades de conservação da natureza de domínio público, devidamente 
regularizadas, e por terras indígenas homologadas. 
§ 6º Os empreendimentos de abastecimento público de água e tratamento de esgoto não estão 
sujeitos à constituição de Reserva Legal. 
§ 7º Não será exigido Reserva Legal relativa às áreas adquiridas ou desapropriadas por detentor de 
concessão, permissão ou autorização para exploração de potencial de energia hidráulica, nas quais 
funcionem empreendimentos de geração de energia elétrica, subestações, ou seja, instaladas linhas 
de transmissão e de distribuição de energia elétrica. 
§ 8º Não será exigido Reserva Legal relativa às áreas adquiridas ou desapropriadas com o objetivo 
de implantação e ampliação de capacidade de rodovias e ferrovias. 
148 A Lei 12.651/2012 atualmente é objeto de três ações diretas de inconstitucionalidade (ADI 4.901, 
ADI 4.902 e ADI 4903) cujo julgamento, ainda pendente, foi reunido e está sob a responsabilidade do 
ministro Luiz Fux. 
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4.3.3 O Poder Judiciário 

 

 

O Judiciário está vinculado ao objetivo estatal de proteção ambiental de forma a 

produzir uma interpretação que garanta a preservação do meio ambiente. Tal tarefa 

interpretativa ganha ampla relevância levando-se em consideração que grande parte da 

legislação ambiental brasileira data de período anterior à promulgação da Constituição 

de 1988. Fensterseifer (2008, p. 01) aponta como uma das questões decisivas para o 

Estado Ambiental “o controle jurídico do uso racional do patrimônio natural’’. 

Para além dessa função interpretativa, o papel do Judiciário consiste 

também na fiscalização dos poderes Executivo e Legislativo quanto ao cumprimento 

do art. 225 e demais dispositivos constitucionais relativos ao meio ambiente seja 

através do controle de constitucionalidade dos atos normativos seja pelo controle 

judicialem sede de políticas públicas. Conforme defende Medauar (2009, p. 230) “[...] 

cabe ao judiciário apreciar o cumprimento por parte do Legislativo ou por parte do 

Executivo, das diretrizes constitucionais ou legais relativas à proteção ambiental, 

para que tornem efetivas e não sejam desrespeitadas ou ignoradas’’. 

O não cumprimento por parte do Estado de medidas capazes de assegurar a 

efetividade do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

(bem como dos demais direitos fundamentais) resulta em inconstitucionalidade a 

reclamar a atuação incisiva do Poder Judiciário. Vale lembrar que tal conduta tem 

legitimidade garantida pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal de 1988 ao dispor 

que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. 

Dessa forma, o aludido poder tem importante atuação quando o próprio 

Estado é violador do meio ambiente. Através do controle firme e efetivo das práticas 

poluentes promovidas pelos demais Poderes, ele irá contribuir, senão para por fim, ao 

menos para minimizar o paradoxo consistente no fato de que o mesmo Estado que se 

define constitucionalmente ambiental é, também, um grande violador do meio-

ambiente. 



137 

Ademais, ao julgar as demandas relacionadas ao meio ambiente, o Poder 

Judiciário tem especial tarefa de evitar que ocorra retrocesso em matéria ambiental 

a exemplo do ocorrido com a aprovação da Lei 12.651/2012. 

Outra forma do Poder Judiciário contribuir para uma constante efetivação do 

Estado Ambiental é a criação de varas especializadas149para o tema de modo a 

propiciar um melhor conhecimento da questão por parte dos magistrados em razão 

das especificidades da matéria que, como se viu, necessita de pré-compreensões 

específicas. Tal atitude pode ser alcançada também com a contribuição do Conselho 

Nacional de Justiça.  

                                                      
149 Segundo informam os sites dos respectivos tribunais de justiça, na Justiça Estadual existem várias 
especializadas em matéria ambiental nos estados do Amazonas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, 
Pará, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Conforme constatado o meio ambiente é composto de várias espécies 

incluindo os recursos naturais, físicos, químicos, biológicos e artificiais bem como a 

interação que se dá entre todos esses elementos. O equilíbrio ambiental é condição 

indispensável para a existência da vida. 

A inserção do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado no texto 

constitucional aliado ao fato de sua relação direta coma dignidade da pessoa 

humana e com próprio direito à vida permite afirmar a existência de um direito 

fundamental ao meio ambiente hoje reconhecido nacional e internacionalmente. 

A preocupação ecológica só começou a tomar forma, entretanto, no final de 

década de 60 passando a ser mais efetiva a partir de 1970 quando o mundo 

começou a perceber a forma nociva com que o homem vinha se relacionado com a 

natureza bem como o desenvolvimento econômico predatório estabelecido desde a 

Revolução Industrial culminando em uma crise ambiental. 

A demanda pela preservação do meio ambiente pugnando-se para que ele 

se apresente como ecologicamente equilibrado, surgida pela crise ambiental e pela 

denominada sociedade de risco, fez com que se inserisse nas Constituições de 

vários estados entre eles o Brasil o direito fundamental ao meio ambiente. Dessa 

inserção adveio um novo modelo de Estado - O Estado Socioambiental e 

Democrático de Direitocuja uma das funções é a proteção e promoção do direito 

fundamental do meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Da análise dos dispositivos constitucionais é possível induzir a opção 

brasileira por um Estado Democrático, de Direito e também Ambiental. A 

preocupação em inserir no texto constitucional o direito ao meio ambiente 

equilibrado, bem como a obrigação por parte do Estado e de toda a sociedade 

brasileira na preservação do meio ambiente, comprova essa opção. Ademais, em 

todo o texto constitucional de 1988percebe-se a preocupação com todas as 
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espécies de meio ambiente sendo possível verificar na Constituição as 

características do conceito de Estado Ambiental entre elas o princípio da 

solidariedade e o desenvolvimento sustentável. 

Dessa nova caracterização do Estado brasileiro emerge a necessidade de 

novas pré-compreensões, novos paradigmas e a antecipação de conceitos voltados 

para a efetivação do Estado Ambiental proposto pela Carta de 1988. Para 

compreender esse novo papel do Estado e da própria sociedade, conforme proposto 

por Gadamer, é preciso que o intérprete tenha uma pré-compreensão do problema, 

conhecendo de antemão conceitos que lhe servirão de subsídios para a análise do 

texto. 

O estudo mostrou que para se efetivar o Estado Ambiental Brasileiro os 

intérpretes da Constituição deverão analisá-la já cientes de conceitos como a crise 

ambiental, a sociedade de risco, as gerações dos problemas ambientais, o 

antropocentrismo alargado fruto de uma nova relação entre o homem e a natureza 

(uma ética ambiental) e a proibição de retrocesso em matéria ambiental. Sem esses 

conceitos o intérprete sequer terá condições de reconhecer a necessidade da 

preservação do meio ambiente quanto mais cumprir a imposição constitucional de 

preservá-lo. 

O art. 225 da Constituição Federal de 1988 determina que cabe ao poder 

público e à sociedade a busca por um meio ambiente ecologicamente equilibrado. A 

moderna teoria da constituição baseada no seu reconhecimento como norma 

jurídica impositiva, com caráter cogente aliada à filosofia pós-positivista do direito, o 

fenômeno da constitucionalização do direito, da força normativa das normas 

constitucionais e da nova forma de se interpretar as normas programáticas tudo isso 

voltadopara promover a maior concretização possível das normas constitucionais, 

permite se defender a aplicabilidade imediata das normas constitucionais a todas as 

condutas dos poderes públicos tanto no cumprimento de suas funções típicas 

quanto de suas funções atípicas. 

Por meio da ideia de Constituição Dirigente, das normas programáticas e 

especialmente do reconhecimento da força normativa da Constituição resta bem 

delineado o arcabouço teórico capaz de fundamentar a eficácia e aplicabilidade de 

todas as normas constitucionais, entre elas aquelas voltadas para a proteção do 
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meio ambiente possibilitando retirar diretamente do texto constitucional o 

fundamento jurídico capaz de impor condutas, formas de atuação ao Poder Público. 

O caráter dirigente da Constituição de 1988 impõe a todos os entes dos 

poderes públicos não apenas a tarefa de não contraria-la, mas substancialmente de 

promover sua efetivação de forma cada vez mais ampla. 

Nesse sentido, como consequência do reconhecimento do Estado Ambiental 

Brasileiro não pode se admitir tanto por parte da sociedade quanto da parte dos 

poderes públicos nas suas mais diversas atuações qualquer atitude que implique a 

não preservação ambiental, ou pior, a imprudência no tratamento das questões 

ecológicas com práticas contrárias que poluam ou que degradem o meio ambiente. 

Todos os atos estatais devem passar, atualmente, pela preocupação com o meio 

ambiente estejam eles ligados ou não à temática. Além disso, não há mais que se 

admitir retrocesso em matéria de proteção do meio ambiente. 

Por fim, os exemplos trazidos a discussão no decorrer no trabalho 

especialmente em relação à atuação dos Poderes Executivo e Legislativo 

demonstram que ainda há um caminho a percorrer para que o poder público 

brasileiro tome consciência de suas novas atribuições e vedações diante do 

reconhecimento da existência de um Estado Ambiental Brasileiro. O novo paradigma 

imposto bem como as novas pré-compreensões necessárias ainda precisam ser 

inseridas nas condutas públicas brasileiras.  
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