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RESÍDUOS SÓLIDOS: Política, Gestão e Gerenciamento 

 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei Federal 

12.305 e regulamentada pelo Decreto 7.404, ambos de dezembro de 2010, 

reúne o conjunto de objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotadas 

pelo Governo Federal, isoladamente ou em regime de cooperação com 

Estados, Municípios ou particulares, visando a Gestão Integrada e o 

Gerenciamento Ambientalmente Adequado dos Resíduos Sólidos. 

 

 

RESÍDUOS SÓLIDOS: O que são? 

 

Consideram-se resíduos sólidos os materiais descartados que sobram 

de um processo de produção ou de consumo, considerados sem utilidade, sem 

valor, indesejáveis, muitas vezes, genericamente denominados de lixo. 

 

O dicionário online de língua portuguesa ensina que resíduo é o que 

resta, remanescente, tendo como sinônimos despejo, detrito e lixo.  

 

Assim, denominamos resíduos sólidos o lixo de nossas casas, os 

entulhos da construção civil, as embalagens em geral, os resíduos que sobram 

das atividades comerciais, industriais, da mineração, da agropecuária, dos 

serviços de saúde, enfim, todos esses materiais que se encontram no estado 

sólido da matéria e restaram de um processo de produção ou consumo. 

 

Além disto, também são considerados resíduos sólidos os líquidos não 

passíveis de tratamento, como, por exemplo, substâncias químicas (ácidos, 

álcoois, tintas etc.) e gases com data de validade vencida, ou sem utilidade, 

que para descarte necessitam serem acondicionados em recipientes sólidos 

para o seu manejo adequado.  

 

A Norma NBR 10004 indica: 
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Resíduos sólidos: Resíduos nos estados sólido e semissólido, que 
resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, 
comercial, agrícola, de serviços de varrição. Ficam incluídos nesta 
definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, 
aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de 
poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades 
tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou 
corpos de água, ou exijam para isso soluções técnica e 
economicamente inviável em face à melhor tecnologia disponível. 

 

Já a Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010, que instituiu a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos no país, estabelece no artigo 3º, inciso XVI: 

Resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado 
resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação 
final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, 
nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em 
recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 
lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d‘água, ou 
exijam soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da 
melhor tecnologia disponível. 

 

Dessa forma, podemos verificar que a denominação de Resíduos 

Sólidos pode abranger substâncias nos três estados da matéria: sólido, líquido 

e gasoso. 

 

Como se Classificam os Resíduos Sólidos: 

 

 

Os resíduos sólidos podem ser classificados quanto à origem ou 

periculosidade, conforme estabelecido no artigo 13, incisos I e II, da Lei 12.305: 

 

I – Quanto a origem: 

 

a) Resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas 
em residências urbanas; 
 
b) Resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza 
de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana; 
 
c) Resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas ‗a‘ e ‗b‘; 

 
d) Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de 
serviços: os gerados nessas atividades, excetuados os referidos nas 
alíneas ‗b‘, ‗e‘, ‗g‘, ‗h‘ e ‗j‘; 

 
e) Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os 
gerados nessas atividades, excetuados os referidos na alínea ‗c‘; 
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f) Resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e 
instalações industriais; 
 
g) Resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de 
saúde, conforme definido em regulamento ou em normas 
estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA e do SNVS; 
 
h) Resíduos da construção civil: os gerados nas construções, 
reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, 
incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos para 
obras civis; 
 
i) Resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades 
agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados a insumos 
utilizados nessas atividades; 
 
j) Resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, 
aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e 
passagem de fronteira; 
 
k) Resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, 
extração ou beneficiamento de minérios. 

 

 

II – Quanto a periculosidade: 

 

a) Resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas 
características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, 
toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e 
mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde pública ou à 
qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma 
técnica; 
 
b) Resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea ‗a‘. 

 

O Parágrafo único do artigo 13 estabelece que: Respeitado o disposto 

no art. 20, os resíduos referidos na alínea ‗d‘ do inciso I do caput, se 

caracterizados como não perigosos, podem, em razão de sua natureza, 

composição ou volume, ser equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder 

público municipal. 

 

A regulamentação existente para a verificação da periculosidade é dada 

pelo conjunto das normas NBR 10004, 10005 e 10006 da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT). 

 

A NBR 10004 estabelece os critérios de classificação e os códigos para 

a identificação dos resíduos de acordo com suas características. Os resíduos 
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sólidos são classificados em função dos riscos potenciais à saúde e ao meio 

ambiente, em dois grandes grupos: perigosos e não perigosos, sendo estes 

subdivididos em não inertes e inertes. 

 

A classificação tem como principal objetivo indicar a necessidade do 

gerenciamento diferenciado para os diversos tipos de resíduos. 

 

Os critérios para determinar se um resíduo é perigoso, ou não, são: 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. 

 

Esses critérios indicam se os resíduos sólidos contêm substâncias que, 

em função de suas propriedades físicas, químicas ou infectocontagiosas 

apresentam potencial risco à saúde e ao meio ambiente, podendo provocar 

mortalidade ou incidência de doenças, contaminarem o ar, as águas e o solo, 

se gerenciados de forma inadequada. 

 

POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

A PNRS estabelece hierarquia das ações no manejo de resíduos sólidos. 

Esta hierarquia tem como objetivo eliminar ou reduzir os impactos que os 

resíduos causam ao meio ambiente, e são: 

 

1. Não gerar 

2. Reduzir 

3. Reutilizar 

4. Reciclar 

5. Tratar 

6. Dispor 

 

Esta ordem lógica visa otimizar em cada processo o uso dos recursos 

naturais, para que, sempre que possível, os resíduos não sejam gerados. Caso 

isso não seja possível, deve-se buscar sua redução, minimizando as perdas. 

Em alguns casos tratam-se de medidas simples, como por exemplo, eliminar 
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embalagens descartáveis, trocando-as por embalagens retornáveis. Quando 

não há mais a alternativa da redução, deve-se então promover a reutilização.  

  

Reutilização é o “não descarte” do material, fazendo com que ele possa 

continuar exercendo a mesma função, sem haver transformação biológica, 

física ou físico-química. Um bom exemplo é o das garrafas de vidro ou plástico, 

que uma vez lavadas, podem continuar sendo usadas como garrafas.  

 

Contudo, se as características do material não permitirem que seu uso 

continue sendo o mesmo, deve-se buscar a reciclagem, a exemplo das 

garrafas de plástico (PET), que depois de limpas podem ser transformadas 

(recicladas) em camisas, vassouras, bolsas ou novamente garrafas. Na 

reciclagem o material continua sendo útil, porém passa por uma transformação 

química ou física. 

 

 

ASPECTOS RELEVANTES DA PNRS 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) incorpora na sua 

elaboração princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações 

visando a gestão integrada e o gerenciamento ambientalmente adequado dos 

resíduos sólidos. Conceitos recentes e pouco compreendidos ainda, dentre os 

quais: 

 

 Inclusão Social 

 Responsabilidade Compartilhada 

 Planejamento da Gestão de Resíduos 

 Produção e Consumo Sustentável 

 Logística Reversa 
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Inclusão Social  

 

Um dos diferenciais mais relevantes da PNRS é que ela estimula o 

processo de inclusão dos catadores como forma de enfrentamento das 

desigualdades sociais. O Decreto 7.405/10 instituiu o Programa Pró-Catador, 

que segue diretrizes do Comitê Interministerial para Inclusão Social e 

Econômica dos Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis.  

 

Já que existem situações que não há como não gerar nem há mais 

como reduzir e tudo o que poderia ser reutilizado ou reciclado já foi 

encaminhado para tal, existem os rejeitos. 

 

A PNRS estabelece a diferença entre resíduos e rejeitos  

 

Resíduos devem ser reutilizados, reaproveitados e/ou reciclados. 

Resíduo é todo material, substância, objeto ou bem descartado resultante de 

atividades humanas em sociedade, cuja destinação final se procede, se propõe 

proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, 

bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades 

tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgoto ou em corpos 

d‘água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviável em 

face da melhor tecnologia disponível. 

 

Aos resíduos deve-se dar destinação final ambientalmente adequada: 

destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, 

a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas 

pelos órgãos competentes do SISNAMA, do SNVS e do SUASA, entre elas a 

disposição final, observando normas operacionais específicas de modo a evitar 

danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos 

ambientais adversos. 

 

Rejeitos devem ter disposição final ambientalmente adequada. Rejeitos 

são os resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de 
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tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e 

economicamente viáveis, não apresentam outra possibilidade que não a 

disposição final ambientalmente adequada. 

 

Aos rejeitos deve-se dar disposição final em aterros, observando normas 

operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à 

segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos. 

 

Responsabilidade Compartilhada 

 

A inclusão do princípio da Responsabilidade Compartilhada, pela PNRS, 

leva ao fato de que todos, do produtor/fabricante ao consumidor, passando 

pelo comerciante e pelo poder público, são responsáveis por desenvolver as 

ações previstas na norma e nos seus desdobramentos legais nos Estados e 

Municípios. Fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, 

consumidores, poder público, titulares dos serviços de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos, todos responsáveis pelo ciclo de vida dos produtos 

e pela efetividade das ações voltadas para assegurar a política nacional de 

resíduos sólidos. 

 

A responsabilidade do consumir se consagra de forma plena quando o 

sistema de Coleta Seletiva está implantada pelo poder público municipal, pois 

ao consumidor está obrigado a acondicionar adequadamente e de forma 

diferenciada os resíduos sólidos gerados, além de disponibilizar 

adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis para coleta ou 

devolução. A responsabilidade do consumidor cessa somente quando há a 

disponibilização adequada para a coleta ou quando há adesão ao sistema de 

logística reversa. 

 

Aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes cabe: 

investir no desenvolvimento, na fabricação e na colocação de produtos que 

utilizem menor quantidade possível de resíduos sólidos na sua fabricação e, 

após usados pelo consumidor, possam ser reutilizados, reciclados ou 
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destinados adequadamente; divulgar informações relativas às formas de evitar, 

reciclar e eliminar os resíduos sólidos gerados pelos seus produtos; recolher os 

produtos e resíduos remanescentes após o uso e destina-los corretamente; e, 

quando firmados acordos ou termos de compromisso com o Município, 

participar das ações previstas no plano municipal de gestão integrada de 

resíduos sólidos, no caso de produtos ainda não inclusos no sistema de 

logística reversa. 

 

O poder público municipal é responsável pela coleta e destinação final 

dos resíduos, devendo implementar progressivamente a separação dos 

resíduos secos e úmidos, além da segregação dos resíduos conforme sua 

constituição ou composição. Também poderá instituir incentivos econômicos 

aos consumidores que participarem do sistema de coleta seletiva. Como detém 

o poder de polícia administrativa, o poder público além de ser responsável pela 

implementação da política nacional de resíduos sólidos, também deve fiscalizar 

o seu cumprimento pelos demais sujeitos e sanciona-los quando agirem ao 

arrepio da lei.  

 

A logística reversa é o conjunto de ações, procedimentos e meios 

destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor 

empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos 

produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. Ela deverá ser 

implementada por meio de acordos setoriais, regulamentos expedidos pelo 

setor público e termos de compromisso. Os seguintes produtos e embalagens 

fazem parte da logística reversa: 

 

 Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens; 

 Pilhas e baterias; 

 Pneus; 

 Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 

 Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; 

 Produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 
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Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

 

Quem deve elaborar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos: os 

geradores de resíduos dos serviços públicos de saneamento básico; resíduos 

industriais (gerados nos processos produtivos e instalações industriais); e 

resíduos de serviços de saúde (gerados nos serviços de saúde); os 

estabelecimentos comerciais de prestação de serviços que gerem resíduos 

perigosos; os geradores de resíduos que, mesmo caracterizados como não 

perigosos, por sua natureza, composição ou volume, não sejam equiparados 

aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal; as empresas de 

construção civil; os responsáveis pelos terminais e outras instalações que 

gerem resíduos de serviços de transporte (originários de portos, aeroportos, 

terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira), e 

as empresas de transporte; os responsáveis por atividades agrossilvopastoris.  

 

A lei federal disciplinou a gestão integrada de resíduos em todos os 

municípios, prevendo o engajamento da sociedade no uso de instrumentos de 

controle social sem descontinuidade por mudança de gestão. Determinou aos 

Estados e Municípios o desafio de estruturar políticas públicas para 

gradualmente organizar o setor e melhorar a capacidade institucional e 

operacional.  

 

A implantação da gestão integrada de resíduos deve: 

 

 Se basear num diagnóstico da situação de cada região; 

 Envolver todas as instituições políticas e todos os setores da sociedade; 

e, 

 Definir planos de gestão de forma participativa, assim como 

instrumentos legais e meios estruturantes de curto, médio e longo 

prazos. 

 

Os planos de gerenciamento de resíduos sólidos, além de elaborados pelo 

setor produtivo acima destacado, devem ser elaborados pelo Governo Federal 
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(o Plano Nacional), pelos Governos Estaduais (os Planos Estaduais e 

Microrregionais) e pelos Municípios (os Planos Municipais).  

 

Ao priorizar a coleta de resíduos sólidos previamente separados em Lixo Seco 

e Lixo Úmido, possibilitando sua declaração para a coleta seletiva ou 

compostagem, a legislação valoriza os aspectos ambientais e econômicos e o 

desenvolvimento e a inclusão social. 

 

Educação Ambiental 

 

A PNRS estabelece os seguintes compromissos do Poder Público com a 

Educação Ambiental: 

 

 Incentivar atividades de caráter educativo e pedagógico, em colaboração 

com entidades do setor empresarial e da sociedade civil organizada; 

 Realizar ações educativas voltadas aos fabricantes, importadores, 

comerciantes e distribuidores, com enfoque diferenciado para os 

agentes envolvidos com os sistemas de coleta seletiva e logística 

reversa; 

 Desenvolver ações educativas voltadas à conscientização dos 

consumidores com relação ao consumo sustentável; 

 Apoiar as pesquisas realizadas por órgãos oficiais, pelas universidades, 

por organizações não governamentais e por setores empresariais, bem 

como à elaboração de estudos, a coleta de dados e de informações 

sobre o comportamento do consumidor brasileiro; 

 Elaborar e implementar planos de produção e consumo sustentável; 

 Promover a capacitação dos gestores públicos para que atuem como 

multiplicadores nos diversos aspectos da gestão integrada dos resíduos 

sólidos; 

 Divulgar os conceitos relacionados com a coleta seletiva, com a logística 

reversa, com o consumo consciente e com a minimização da geração de 

resíduos sólidos. 
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O DIREITO AMBIENTAL EM INTERFACE COM A POLÍTICA NACIONAL DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

1. CONCEITOS 

 

Os conceitos fundamentais dentro do contexto ambiental que devem ser 

analisados em interface com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

ressalvando a importância dos demais, são: 

 

a) Meio Ambiente 

Art. 3º, I da Lei 6938/81 - é 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 (Art. 3°, I da Lei n° 6.938/81). 

 

b) Risco Ambiental 

O risco ambiental pode ser definido como a possibilidade de ocorrência 

de degradação ambiental em virtude da atividade antrópica no meio ambiente, 

ou seja, a possibilidade de alteração adversa das características do meio 

ambiente. 

 

c) Poluição 

Consiste na degradação da qualidade ambiental resultante de atividades 

que, direta ou indiretamente, prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar 

da população; criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 

afetem desfavoravelmente a biota; afetem as condições estéticas ou sanitárias 

do meio ambiente; lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões 

ambientais estabelecidos (Art. 3°, III da Lei n° 6.938/81). 

 

d) Agente Poluidor 

É a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, 

direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental (Art. 

3°, IV da Lei n° 6.938/81). 

 

e) Dano Ambiental 
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Poluição – art. 3º, III da Lei n° 6938/81 - o dano ambiental consiste em 

qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 

ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 

atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetem a saúde, a segurança, 

o bem estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota (fauna e 

flora de uma determinada região); as condições estéticas e sanitárias do meio 

ambiente; e, enfim, a qualidade dos recursos ambientais. 

 

 

2. PRINCÍPIOS DO DIREITO AMBIENTAL 

 

O Direito Ambiental é referido como um dos chamados "direitos de 

terceira geração", juntamente com o direito ao desenvolvimento, o direito à paz, 

o direito de propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade e o direito 

de comunicação. 

 

Este ramo do Direito é formado por uma série de princípios diferenciados 

daqueles que usualmente servem de pilar para dos demais ramos da ciência 

jurídica.  

 

Os princípios do Direito Ambiental estão voltados para a finalidade 

básica de proteger a vida em quaisquer das formas em que esta se apresente 

e, para garantir um padrão de existência digna para os seres humanos, desta e 

das futuras gerações.  

 

O Direito Ambiental tem ainda o propósito de conciliar a pretensão da 

sociedade de evoluir tecnologicamente e socialmente, com a necessidade de 

garantir a preservação do equilíbrio ambiental, situação referida na doutrina e 

na própria legislação ambiental como sustentabilidade. 

 

Os princípios jurídicos ambientais podem ser implícitos e explícitos. 

Explícitos são aqueles que estão claramente escritos nos textos legais e, 
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fundamentalmente, na Constituição da República. Implícitos serão aqueles que 

decorrem do sistema normativo, em que pese não se encontrem escritos. 

 

Isso equivale a dizer que, no ordenamento jurídico brasileiro, deve-se 

buscar os princípios ambientais, primeiro, em nossa Carta Constitucional, sem 

prejuízo de alcançá-los nas normas infraconstitucionais e nos fundamentos 

éticos e valorativos que, antes de tudo, devem nortear as relações entre o 

homem e as demais formas de vida ou de manifestação da natureza. 

 

Destarte as considerações iniciais, passemos à análise de alguns 

princípios a que demos destaque, dada a relevância que têm alcançado na 

doutrina e na jurisprudência e, principalmente, em provas de concursos 

públicos. 

 

São eles: 

 

 Princípio do Direito Humano Fundamental ao Meio Ambiente Sadio 

 

O Princípio do Direito Humano ao Meio Ambiente Sadio tem berço no 

art. 225, caput da Constituição da República. Este princípio busca garantir a 

utilização continuidade dos recursos naturais, que apesar de poderem ser 

utilizados, carecem de proteção, para que também possam ser dispostos pelas 

futuras gerações. Para tanto é necessário que as atuais gerações tenham o 

direito de não serem postas em situações de total desarmonia ambiental. 

 

Temos o direito de viver em um ambiente sadio e livre de poluição sobre 

qualquer das formas, sem que sejamos postos diante de situações que 

acarretem prejuízos à qualidade de vida, em razão de posturas contrárias aos 

dogmas de preservação do meio ambiente. 

 

 

 

Trata-se de um dos mais importantes princípios do Direito Ambiental, 

tanto no âmbito nacional, como no internacional. Tanto é que a Declaração de 
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Estocolmo de 1972 trouxe como direito fundamental do ser humano, a garantia 

de condições de vida adequadas, em um meio ambiente de qualidade, 

suficiente para assegurar o bem-estar. 

 

Na Conferência do Rio, realizada em 1992 da Cidade do Rio de Janeiro, 

o Princípio do Direito Humano ao Meio Ambiente Sadio foi reconhecido como o 

direito dos seres humanos a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com 

a natureza. 

 

Este princípio, que reputamos ser o mais importante a sustentar o Direito 

Ambiental, deve ser lido como um alerta ao aplicador das normas ambientais. 

Isto porque além de representar uma garantia ao ser humano, representa 

também a exigência de que o administrador público destine especial atenção à 

preservação do meio ambiente nas mais diversas formas apresentadas pela 

legislação ambiental. 

 

Neste sentido e, por sua topografia no texto constitucional, o Princípio do 

Direito Humano Fundamental ao Meio Ambiente Sadio deve ser interpretado 

como a necessidade de o Estado focar suas ações em medidas de 

preservação, apenas acolhendo subsidiariamente outras medidas de repressão 

ou de recomposição dos prejuízos ambientais. 

 

 Princípio da Interdisciplinaridade 

 

O estudo do Direito Ambiental requer o conhecimento daqueles que se 

dedicam a conhecê-lo, de outros temas que circundam e subsidiam a 

aplicabilidade dos dispositivos cogentes de natureza ambiental. 

 

Como definir que houve o crime de causar poluição previsto no art. 54 

da Lei nº 9.605/1998, sem que haja suporte técnico hábil a configurar a 

incidência do art. 3º, III da Lei nº 6.938/1981? Como poderá o profissional do 

Direito atestar que há poluição? 
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Será necessária a interferência de profissionais capacitados 

tecnicamente, que atestarão a ocorrência da poluição. 

 

Como definir as medidas técnicas hábeis a recompor a degradação 

ambiental, requisito para que, na forma do art. 27 da Lei nº 9.605/1998, possa 

ser oferecida a proposta de transação penal descrita no art. 89 da Lei nº 

9.099/1995 quando se tratar de crime de menor potencial ofensivo de natureza 

ambiental? 

 

O apoio técnico e de outras disciplinas que não apenas o Direito serão 

próprias e necessárias para que se dê suporte à aplicação das normas 

ambientais.  

 

 Princípio da Precaução (Prudência ou Cautela) 

 

O Princípio da Precaução, ao lado do Princípio do Direito Humano 

Fundamental ao Meio Ambiente Sadio representa a grande base de 

sustentação da manutenção da sadia qualidade de gozo e disposição dos bens 

ambientais para a atual e para as futuras gerações. 

 

O fato é que a efetivação da tutela ambiental deve impor limitações à 

plena liberdade de manifestação em outros segmentos da sociedade, de modo 

a que sejam conservadas as condições ambientais necessárias à sadia 

qualidade de vida. 

 

No entanto, antes de impor limitações com o propósito de guardar 

proteção à tutela do meio ambiente, deve ser garantida a possibilidade ao 

titular do direito em contraposição ao meio ambiente, demonstrar que adota 

medidas aptas a garantir a não ocorrência de danos ou mesmo, que venham a 

reduzir os impactos ambientais negativos. 

 

A não demonstração destas circunstâncias e, a falta de solução técnica, 

de acordo com o estado da arte, capaz de reduzir ou eliminar os impactos 

ambientais negativos, deve ser própria a dar efetividade ao Princípio de 
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Precaução, no sentido de que não seja permitida a disposição do direito que 

pode ocasionar prejuízos ao meio ambiente. 

 

Este princípio se consubstancia pela adoção de posturas conservadoras, 

ou seja, na dúvida ou na incerteza, não se deve praticar tal ato ou permitir o 

uso ou a produção de determinadas substâncias e/ou o desenvolvimento de 

certa atividades ou implantação do empreendimento. Diante da incerteza 

científica, tem sido entendido que a prudência é o melhor caminho, evitando-se 

a ocorrência de danos que, muitas vezes, não poderão ser recuperados. 

 

Ou seja, o princípio da precaução orienta que não seja produzida 

intervenção no meio ambiente antes de se ter a certeza de que ela não se 

qualifica como adversa, a partir de um juízo de valor sobre a sua qualidade e 

uma análise do custo/benefício do resultado da intervenção projetada. Na 

dúvida pare! 

 

 Princípio da Prevenção 

 

O Princípio da Prevenção em muito se aproxima do Princípio da 

Precaução, embora com ele não se confunda. 

 

O Princípio da Prevenção se aplica a impactos ambientais já conhecidos 

e que tenham uma história de informações sobre eles, de modo que a ciência 

já se debruçou sobre suas consequências e apontou a solução técnica apta a 

reduzir ou eliminá-los. 

 

Assim como o Princípio da Precaução, o Princípio da Prevenção será 

exercido de forma ordinária no curso do processo administrativo de 

licenciamento ambiental e, em circunstâncias que envolvam impactos 

ambientais significativos, diante dos resultados do estudo de impacto 

ambiental, instrumentos de política ambiental que estudaremos mais 

detidamente adiante. 
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A falta de resposta ao conhecimento já adquirido ensejará a aplicação 

do Princípio da Precaução, que vimos anteriormente, para negar o 

desenvolvimento da atividade potencialmente poluidora. Por seu turno, a 

existência de resposta na ciência apta a reduzir ou eliminar os impactos 

ambientais negativos, dará efetivação do Princípio da Prevenção. 

 

Explica-se: o Princípio da Prevenção exigirá que a solução técnica seja 

aplicada, para que a Administração Pública possa autorizar o exercício da 

atividade potencialmente poluidora. 

 

 Princípio do Universalismo 

 

Aja localmente e pense globalmente! A poluição não guarda respeito às 

fronteiras criadas por convenções do ser humano, os rios e os mares começam 

e terminam onde a natureza os coloca. 

 

De mesma forma, os danos ambientais gerados em determinada 

localidade podem alcançar extensões diferentes daquelas que inicialmente 

sustentavam a pretensão do poluidor, na medida em que não há como 

controlar as consequências dos danos ao meio ambiente. 

 

Exemplo claro desta característica universalista do meio ambiente é a 

geração de gases do efeito estufa. A redução da emissão de poluentes 

empreendida no Brasil tem a capacidade de alcançar regiões muito distantes, 

na medida em que reduzem a possibilidade global de aumento das 

temperaturas, ocasionando a minoração dos danos ambientais pelo 

descongelamento das geleiras. 

 

Diante da amplitude dos impactos que podem ser ocasionados pelo não 

atendimento das normas de natureza ambiental, deve ser validada a vocação 

universalista do Direito Ambiental, mormente no âmbito internacional. 

 

É diante deste cenário e como forma de efetivação do Princípio do 

Universalismo que surge a necessidade de os Estados nacionais buscarem, no 
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âmbito internacional, ajustes que primem pela preservação do meio ambiente, 

mediante o estabelecimento de metas de redução dos fatos geradores da 

poluição. 

 

É neste contexto que podemos citar, exemplificativamente, o Protocolo de 

Kyoto (no Brasil foi internalizado pelo Decreto nº 4.339, de 22 de agosto de 

2002), onde os países mais desenvolvidos assumiram o compromisso de 

reduzir a emissão de gases poluentes geradores do efeito estufa para a 

atmosfera. 

 

 Princípio do Desenvolvimento Sustentável 

 

O Princípio do Desenvolvimento Sustentável representa um dos mais 

importantes princípios do Direito Ambiental, na medida em que dá 

operabilidade aos demais princípios, como o do Direito Humano ao Meio 

Ambiente Sadio, da Precaução e da Prevenção. 

 

O Princípio do Desenvolvimento Sustentável operacionaliza os demais 

princípios, pois permite o consensualismos entre as perspectivas de 

desenvolvimento econômico, tecnológico e social e, garante a preservação dos 

recursos ambientais para as presente e futuras gerações. 

 

Este Princípio tem por berço no caput do art. 225 da Constituição da 

República. Nada obstante, temos ainda no ordenamento jurídico brasileiro 

outras normas que apontam este princípio como pilar, como por exemplo, o art. 

2º, II, da Lei nº 9.433/97, Lei de Gerenciamento de Recursos Hídricos e o art. 

4º, IV, da Lei nº 9.985/2000, Lei do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza, sem prejuízo de sua reprodução em outros 

dispositivos normativos. 

 

Em suma, o Princípio do Desenvolvimento Sustentável clama pela 

coexistência entre o desenvolvimento econômico e da preservação do meio 

ambiente, compatibilizando ambos princípios, que guardam proteção no corpo 

da Constituição da República, também, em seu art. 170, caput e inciso VI. 
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 Princípio do Acesso Equitativo aos Recursos Naturais 

 

A Constituição da República, em seu art. 225, destacou o meio ambiente 

como bem difuso. Neste sentido, mostra-se equivocada qualquer restrição não 

fundamentada e desarrazoada, que venha a ser imposta ao acesso aos 

recursos naturais. 

 

É, portanto, inconstitucional, as limitações de acesso e uso dos recursos 

naturais, desde que seus utilitários ajam no sentido de preservar o meio 

ambiente. Nada obstante, esclareça-se que existem situações em que a própria 

Constituição da República reserva caráter privado a determinados bens que à 

primeira vista poderiam ser listados como públicos. 

 

É o que ocorre, por exemplo, em relação art. 26, II da CRFB in fine, que 

refere a possibilidade de haver ilhas sob o domínio de terceiros. Nestes casos, 

carece de efetividade o Princípio do Acesso Equitativo aos Recursos Naturais, 

pois em relação àqueles recursos que estiverem nestas ilhas não serão 

usufruídos por aqueles que sobre elas não tenham domínio. 

 

Decerto que a reserva do domínio de bens ambientais, como previsto no 

inciso II do art. 26 da Constituição da República, merecerá a estipulação de 

contrapartidas em favor da coletividade, de modo a que sejam compensados 

os titulares deste bem, pelas restrições que lhes são impostas. Trata-se da 

efetivação do Princípio do Poluidor Pagador e do Consumidor Pagador. 

 

 Princípio da Preservação 

 

O Princípio da Preservação do Meio Ambiente está vinculado à ideia de 

proteção e conservação da boa qualidade do meio ambiente, de modo a 

garantir existência digna. 
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Consiste em uma decorrência lógica e direta do dever imposto a todos – 

Poder Público e coletividade – de manter o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado (CRFB, art. 225, caput). 

  

Decerto que o contexto de preservação do meio ambiente não se 

sustenta apenas de primados conservadores. É necessário e efetivado por 

normas legais de proteção ambiental, que haja a responsabilização pela prática 

de condutas contrárias à conservação do meio ambiente. Neste contexto 

temos, por exemplo, a previsão constitucional inserta no §3º do art. 225, de 

responsabilização administrativa, cível e penal daqueles que adotarem 

condutas contrárias à garantia de preservação do meio ambiente. 

 

 Princípio da Cooperação 

 

O Princípio da Cooperação poderia ser lido como consectário do 

Princípio do Universalismo, na medida em que sua efetivação garantirá a 

redução das medidas agressivas ao bem ambiental. 

 

Conforme esclarecido quando da análise do Princípio do Universalismo, 

é importante considerar que as consequências benéficas e maléficas da gestão 

ambiental não conhecem fronteiras. 

 

A contaminação perpetrada no Brasil pode gerar consequências no solo 

africano e vice-versa. É neste sentido que o Princípio da Cooperação se mostra 

apto a corroborar com posturas de preservação do meio ambiente.  

 

Nada obstante, em razão da soberania própria dos Estados, é 

necessário que a cooperação seja articulada e consensuada por meio de 

ajustes plurilaterais ou bilaterais. É neste contexto que verificamos a 

celebração de convenções internacionais com o objeto de preservação do meio 

ambiente. 
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Temos por exemplo a Declaração da RIO/92, que em seus enunciados 

9, 12, 13 e 24 abarca o Princípio da Cooperação entre Estados, como 

instrumento de solução de questões relacionadas ao meio ambiente. 

 

Nada obstante a possibilidade de ajuste internacional para garantir a 

preservação do meio ambiente, temos que internamente, em sede 

constitucional, o Princípio da Cooperação ganhou especial proteção. 

 

A Constituição da República outorgou a todos os entes da federação 

competência comum para a defesa do meio ambiente (Art. 23, incisos VI, VII, 

IX e XI da CRFB). Na verdade, não se trata de mera outorga de competência, 

mas sim, a imposição de um poder-dever, dada a inderrogabilidade da 

obrigação de preservar o meio ambiente, conferida aos entes da federação. 

 

Temos ainda que a competência comum para a preservação do meio 

ambiente não pode ser lida apenas como um poder–dever de atuação 

autônoma dos entes federados, mas sim, exige mesmo que haja completa 

integração de suas ações, com vistas à máxima proteção deste bem. 

 

 Princípio do Limite 

 

O princípio do limite é fundamentando pelas disposições do inciso V do 

§1º do artigo 225 da Lei Fundamental. Nada obstante, sua caracterização exige 

respaldo na Lei nº 6.938/81, que em seu art. 3º aponta os conceitos próprios de 

Direito Ambiental. 

 

Dentre os conceitos apontados no art. 3º da Lei nº 6.938/1981, o mais 

contundente é o de poluição, apontado no inciso III do referido artigo. Isto 

porque o limite da atuação com vistas à preservação do meio ambiente estará 

justamente na possibilidade de caracterização da ocorrência de poluição. 

 

O limite da atuação livre é a postura que causa poluição. Mas quais 

serão os limites de tolerabilidade, de modo a que não se caracterize a 
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ocorrência poluição? É neste momento que se verifica a interdisciplinaridade do 

Direito Ambiental. 

 

As ciências que interagem com o Direito Ambiental, como a engenharia, 

a geologia e biologia é que serão norte para que se estabeleça o limite de 

interferência da atividade potencialmente poluidora no meio ambiente gerando, 

por conseguinte, padrões gerais de comportamento. 

 

A título de exemplo podemos citar que a ninguém é desconhecido que o 

arremesso de papel em via pública ocasiona poluição. Que o despejo de 

esgoto em córregos é prejudicial ao meio ambiente. Estes são padrões-limite 

que pelo estado da arte já nos são notórios. 

 

Não obstante, a potabilidade da água é determinada por padrões outros, 

que não são definidos diante de conhecimentos do homem médio. É exigida a 

inteiração de outras ciências para que se determine quais são os limites de 

potabilidade da água e ainda, se tais limites foram atendidos. 

 

A imposição dos limites de tolerabilidade de interferência no meio 

ambiente são determinados por normas de fundo técnico, sendo papel da 

Administração Pública, diante de seu poder-dever de proteção ambiental 

garantir o atendimento aos limites estabelecidos. 

 

A violação dos limites fixados é o que se denomina, na dicção do inciso 

III do art. 3º da Lei nº 6.938/1981 de poluição. A observância dos padrões de 

tolerância é o que dá efetividade ao Princípio do Limite, como ícone da garantia 

da preservação do meio ambiente. 

 

 Princípio do Poluidor-Pagador 

 

Antes de adentrarmos na análise propriamente dita do Princípio do 

Poluidor-Pagador, é importante espancar alguns conceitos nefastos que pairam 

sobre ele. A efetivação do Princípio do Poluidor-Pagador não revela a 

possibilidade de existir um direito subjetivo de pagar para poder poluir. 
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Primeiro porque não há norma que garanta um direito neste sentido, 

qual seja pagar para poluir e em segundo lugar, porque não há a possibilidade 

de transacionar com o direito ao meio ambiente equilibrado e sadio. 

 

O grande embaraço à descaracterização do Princípio do Poluidor-

Pagador como o direito de pagar para poder poluir foi justamente a edição da 

Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que sem eu art. 36 (Regulamentado pelo 

Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002) trouxe o instituto da compensação 

ambiental. 

 

Como veremos adiante ao tratarmos do licenciamento ambiental e suas 

características, a compensação ambienta é imposição da obrigação, instituída 

no curso do procedimento de licenciamento ambiental, de depositar no fundo 

das unidades de conservação ambiental, valor não inferior a meio por cento do 

valor total do empreendimento, como forma de compensar os significativos 

impactos ambientais que serão gerados pela atividade poluidora. 

 

A questão foi levada à apreciação do Supremo Tribunal Federal na Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 3378/DF, tendo como Relator o Min. Carlos 

Ayres de Britto. A decisão não enfrentou as questões sobre o direito de pagar 

para poluir, no entanto, manteve, em caráter liminar, a possibilidade de 

cobrança da compensação ambiental, sob o argumento de que se tratava de 

expressão do Princípio do Poluidor-Pagador. 

 

A nosso ver não se trata do direito de pagar para poluir, mas sim, da 

antecipação da indenização devida à coletividade, pelos danos ambientais que 

serão causados pela atividade que, apesar de suas características, é 

necessária aos interesses da coletividade.  

 

Entendemos que na verdade o Princípio do Poluidor-Pagador tem 

representatividade em razão da natureza do meio ambiente, bem difuso. Daí a 

necessidade daquele que de maneira individualizada se utiliza dos recursos 

ambientais, em compensar a coletividade por seu desfrute. 
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Como o meio ambiente é bem de todos, deve ser equitativamente 

utilizado. No entanto, existirão situações em que os valores em ponderação 

exigirão que a utilização dos recursos naturais seja outorgada a uma única 

pessoa, com o propósito de salvaguardar outros interesses tão ou mais 

importantes, que a necessidade de no caso em concreto, proteger o meio 

ambiente. 

 

Diante desta hipótese, é razoável que aquele que se utiliza dos recursos 

naturais de forma individualizada seja chamado a compensar a coletividade por 

não poder dispor do bem ambiental. 

 

O instrumento constitucionalmente garantido para dar corpo ao Princípio 

do Poluidor-Pagador é o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto 

Ambiental (Art. 225, § 1º, inciso IV da CRFB e Resolução CONAMA nº 1, de 23 

de janeiro de 1986), sem prejuízo do suporte de outras soluções técnicas 

apontadas pelas normas ambientais, como por exemplo, o Estudo de Impacto 

de Vizinhança (Art. 23, inciso IX da CRFB e arts. 2º, IV, 4º, VI e 36 da Lei nº 

10.257/2001, Estatuto da Cidade). 

 

Questão que se apresenta como de suma importância quando se analisa 

o Princípio do Poluidor-Pagador, é justamente a possibilidade de escassez dos 

bens ambientais. 

 

A regulação intervencionista do Estado em relação ao meio não guardar 

contornos apenas diante da possibilidade de afetação à qualidade de vida, em 

uma visão antropocentrista do Direito Ambiental. Temos também a 

necessidade de avaliação do valor do bem ambiental e das consequências que 

sua escassez pode ocasionar para os mercados, gerando, por conseguinte, 

desestabilizações incomensuráveis nas economias dos diversos países. 

 

Hoje já temos a discussão sobre a possibilidade de escassez da água e 

das consequências que esta situação traria para a vida no planeta terra, não 

apenas diante de uma visão antropocêntrica, mas também, como 
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consequência dos mercados que serão direta e indiretamente afetados por este 

fato. 

 

Daí decorrem perguntas que instigam a evolução tecnológica como qual 

será a forma de plantio e de cultivares a ser adotada diante da escassez de 

água? Como funcionarão as industrias que depender deste bem ambiental no 

seu processo de produção? Quais serão os impactos macroeconômicos da 

falta de água no planeta?  

 

Quantificar o bem ambiental, de modo a demonstrar o valor que ele 

possui foi uma das formas utilizadas pelo legislador infraconstitucional, para 

demonstrar o custo da proteção ambiental e incentivar a economia dos 

recursos naturais. 

 

É o que vemos no art. 19 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que 

institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e que busca trazer, na 

cobrança para utilização do bem ambiental água, as considerações: a) gerar no 

usuário o reconhecimento de que a água é um bem econômico, b) que a água 

tem um valor; c) incentivar a racionalização do uso da água; d) captar recursos 

financeiros para custear programas que tenham por propósito a preservação 

dos recursos hídricos. 

 

Como se vê, pela expressão da Lei nº 9.433/1997, a efetivação do 

Princípio do Poluidor-Pagador não tem por pressuposto permitir que se 

perpetre a poluição, sob o argumento de que houve o justo pagamento para 

tanto. 

 

A Lei nº 9.433/1997 traz sim, a justa medida da utilização de 

mecanismos econômicos, que levem à necessidade de conscientização da 

importância da preservação dos recursos ambientais, no caso, a água. É clara 

expressão do Princípio do Poluidor-Pagador, nos termos que é apontado neste 

trabalho. 
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 Princípio da Informação 

 

O meio ambiente tem natureza jurídica difusa. E, como tal, pertence a 

toda coletividade que dele pode dispor, sem que, no entanto, ocasione-lhes 

prejuízos.  

 

Nada obstante, para que seja possível aproveitar os recursos ambientais 

e ainda, exercer o poder-dever de protegê-lo paras as presente e futuras 

gerações, é necessário que seja permitido à coletividade em toda sua 

extensão, conhecer quais são as medidas que são conduzidas pelo Poder 

Público e por particulares, com vistas à proteção do meio ambiente. 

 

A informação é o primeiro instrumento de proteção do meio ambiente. 

Trata-se de subespécie do Princípio da Publicidade, orientando a preservação 

do meio ambiente.  

 

Encontra apoio no inciso VI do § 1º do art. 225 da CRFB, que informa 

como instrumento de efetivação do direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, a educação ambiental e a conscientização pública. 

 

Trata-se de Princípio com vocação acessória em relação aos demais 

princípios. De modo a conferir efetividade ao Princípio da Informação, nada 

obstante sua referência em outros diplomas legais, a edição da Lei nº 

10.650/2003, em 14 de abril de 2003, conferiu clara positivação a este 

princípio, no sentido de exigir que todos os atos administrativos ambientais de 

relevância coletiva sejam públicos, mediante disposição nos mais diversos 

meios de comunicação, tais como jornais e rede mundial de computadores. 

 

Entretanto, apesar de a Lei nº 10.650/2003 apontar todos os elementos hábeis 

a permitir seu atendimento pelos órgãos ambientais e demais entes legitimados 

à tutela do meio ambiente, não temos nos deparado com o cumprimento desta 

norma.  
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 Princípio da Responsabilização 

 

O Princípio da Responsabilização traz a nota de que o poluidor deverá 

responder por suas ações ou omissões em detrimento da preservação do meio 

ambiente, de modo a que sejam desmotivadas condutas contrárias ao bem 

ambiental e que seja garantida a obrigação de recomposição dos danos 

causados. 

 

A efetivação do Princípio da Responsabilização impede que o custo da 

utilização individualizada desastrosa do bem ambiental venha a ser suportada 

por toda a coletividade. 

 

Deve o aplicador do Direito deve buscar sempre, como primeira razão, a 

recomposição do dano ambiental, de modo a que a sejam restabelecidas as 

condições ambientais iniciais. Em não sendo possível a completa reparação do 

dano ambiental, situação que corresponde, pelo prisma técnico e não jurídico, 

à grande maioria dos casos, deve haver a compensação pelo equivalente, ou 

seja, admite-se a substituição da obrigação de fazer ou de não fazer, pelo 

pagamento de indenização em valor equivalente ao justo para a compensação 

pelos danos ambientais causados. 

 

 

3. REGIME CONSTITUCIONAL DA TUTELA AMBIENTAL 

 

A Constituição da República estipula de maneira geral o regime das 

competências em matéria ambiental. Neste sentido, analisaremos 

especificamente as competências para legislar e para fiscalizar e ainda, o 

tratamento conferido pelo legislador constituinte às questões ambientais. 

 

 Competência Legislativa 

 

Questão que se apresenta é a possibilidade de os entes da federação 

poderemos legislar, criando normas de Direito Ambiental.  
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O art. 24, incisos VI, VII e VIII da CRFB estabelece competência 

concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre 

Direito Ambiental. Vejamos precedente do Tribunal de Justiça do Estado de 

Minas Gerais sobre o tema:  

 

No entanto, o art. 24 da CRFB não faz referencia expressa à 

possibilidade de os municípios poderem criar normas ambientais. Diante desta 

omissão do constituinte, a doutrina e a jurisprudência convalidaram a hipótese 

de que, na verdade, a competência legislativa dos municípios em relação às 

matérias ambientais também inclui proteção constitucional. 

 

Ao invés de referir expressamente as competências do município em sede de 

Direito Ambiental, optou o constituinte por lhe fazer a referência genérica 

inserta no art. 30, incisos I e II da CRFB. 

 

Assim, a competência legislativa dos municípios em matéria ambiental 

deve limitar-se à demonstração da existência de interesse local e, o teor da 

norma deverá ser, nos termos do art. 24, § 1º da CRFB, em caráter 

suplementar às legislações estaduais e nacional. 

 

Esclareça-se que não servirão a suportar a interferência do município em 

matéria legislativa ambiental, comandos normativos de hierarquia diversa das 

leis, assim entendidas em sua acepção restrita, como ato normativo emanado 

da atividade principal do Poder Legislativo Municipal, no exercício de suas 

atribuições primordiais, com autonomia, abstração e generalidade. 

 

 Competência Fiscalizatória  

 

A atribuição fiscalizatória decorre da atribuição conferida aos entes 

federados para proteger o meio ambiente, em suas mais diversas formas de 

expressão. O constituinte, no art. 23, III, IV, VI, VII e IX da CRFB, estabeleceu 

competência comum à União, aos Estados e ao Distrito Federal e aos 

Municípios, para realizar a proteção do meio ambiente. 
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O constituinte não aponta claramente a possibilidade de fiscalizar, 

todavia, a mesma vem sendo depreendida pela doutrina e pela jurisprudência 

do texto constitucional, com relação à referência ao poder-dever de proteger os 

bens ambientais.  

 

Neste contexto, é importante esclarecer que este poder-dever de 

fiscalizar não encontra limitações em sede federativa. É possível que os entes 

da federação realizem mutuamente a fiscalização dos bens ambientais e das 

atividades passíveis de causar poluição, independentemente de quem as 

desempenhe. 

 

Assim, exemplificativamente, mesmo que uma atividade potencialmente 

poluidora seja desenvolvida pela União, estará sujeita à fiscalização do Estado 

e do Município em que seja desempenhada, pois como acima foi exposto, 

trata-se de um poder-dever do ente federado exercer a atividade fiscalizatória. 

 

Não obstante a possibilidade dos entes da federação poderem 

desempenhar a atividade fiscalizatória ambiental, temos que o art. 70, § 1º da 

Lei nº 9605/98 e, como nos ensina melhor doutrina de Direito Administrativo, 

para fazê-lo deve o ente se suportar de normas legais de produção própria. 

 

Ou seja, deve haver lei no âmbito do ente da federação, que confira a 

competência administrativa a determinados funcionários públicos que integram 

seus quadros, para que possam empreender a atividade fiscalizatória, não 

sendo possível se utilizar, para o desempenho da tal atividade, de norma de 

ente estranho àquele que integra. 

 

 

 Bens ambientais 

 

O texto da Constituição será de grande valia na oportunidade em que 

iniciarmos o estudo das competências para a imposição de sanções. Isto 

porque é na Constituição da República que encontramos a definição da 
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propriedade dos bens que, comumente, sofrem a influência de eventos 

ambientais negativos, tais como os mares, os rios e as florestas. 

 

Neste momento pode ter surgido a dúvida acerca das assertivas que 

constam do parágrafo anterior, quanto à propriedade dos bens atingidos pelos 

danos ambientais. Isto porque anteriormente havíamos apontado que os bens 

ambientais pertencem a todos, logo, como poderia um ente federativo ser dele, 

proprietário? 

 

Na verdade, o constituinte impõe ao ente da federação um dever de 

guarda daquele bem, no que toca aos aspectos ambientais. Para fins 

ambientais, o bem é de todos, mas para efeitos administrativos e civis, foi 

conferida titularidade a cada um dos entes federativos, em razão de 

determinados bens, apontados pela Constituição da República. 

 

O meio ambiente é bem de uso comum do povo, na dicção do art. 225, 

caput da CRFB e titularizado pelas presentes e futuras gerações. É comum em 

concursos públicos, que se questione sobre a possibilidade de as futuras 

gerações serem sujeitas de direitos e obrigações. Como vimos, é correta esta 

colocação, no que toca aos bens ambientais, em razão da aplicação do art. 

225, caput da CRFB. 

 

 

4. POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE 

 

A Lei nº 6.938/81, recepcionada pela Constituição da República de 1988, 

cuida da Política Nacional do Meio Ambiente. Esta lei aponta uma séria de 

medidas de ordem administrativa e civil, que à época de sua edição foram tidas 

como necessárias à tutela do meio ambiente. 

 

Decerto, como veremos adiante, hoje, outras medidas foram apontadas 

pelo legislador como complementares às já adotadas pela Lei nº 6.938/81, no 

sentido de aprimorar a tutela do meio ambiente. 
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A fim de traçar um marco eficaz de atuação da Administração Pública e 

dos particulares na proteção do meio ambiente, a Lei nº 6.938/81, além de 

apontar a estrutura de alguns órgãos públicos, trouxe ainda os denominados 

instrumentos de política ambiental. 

 

 Instrumentos de Política Ambiental 

 

O art. 9º da Lei nº 6.938/81 aponta os instrumentos de política ambiental, 

são eles: padrões de qualidade ambiental, zoneamento ambiental, avaliação 

dos impactos ambientais, licenciamento ambiental, incentivos às tecnologias 

voltadas para a proteção do meio ambiente, criação de espaços territoriais 

protegidos, sistema nacional de informações ambientais, cadastro técnico 

federal, penalidades disciplinares e compensatórias, concessão florestal e 

servidão florestal (Lei nº 11.284/06). 

 

Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA 

 

O art. 6º da Lei nº 6938/81 traz o Sistema Nacional do Meio Ambiente – 

SISNAMA, assim tido, em síntese, como a congregação dos órgãos e 

entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem 

como as fundações públicas responsáveis pela proteção e melhoria da 

qualidade ambiental. 

 

Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA 

 

O art. 8º da Lei nº 6.938/198 e o art. 4º do Decreto nº 99274/1990, 

trazem a composição do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, 

órgão integrante do SISNAMA e que tem várias competências em matéria 

ambiental.  

 

Dentre suas competências, damos destaque a duas, que vêm sendo 

objeto de questionamento pelos examinadores, são elas: 
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a) a competência de editar normas e critérios de licenciamento ambiental (arts. 

8º, I da Lei nº 6.938/1981 e 7º, I do Decreto nº 99.274/1990) e a; 

b) de decidir, como última instância administrativa, sobre as penalidades 

aplicadas pelo IBAMA (arts. 8º, III da Lei nº 6.938/1981 e 7º, III do Decreto nº 

99.274/1990). 

 

 Licenciamento Ambiental: 

 

A norma ambiental é bem clara ao apresentar as atividades e 

empreendimentos que se submetem ao prévio licenciamento ambiental. Neste 

sentido, temos o art. 10 da Lei nº 6.938/81, cuja redação adiante é apontada: 

A construção, instalação, ampliação e funcionamento de 
estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, 
considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os 
capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, 
dependerão de prévio licenciamento de órgão estadual competente, 
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, e do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 
- IBAMA, em caráter supletivo, sem prejuízo de outras licenças 
exigíveis. 

 

Na mesma linha, temos o art. 2º da Resolução CONAMA n° 237/1997: 

 

Art. 2º- A localização, construção, instalação, ampliação, modificação 
e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos 
ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem 
como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar 
degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão 
ambiental competente, sem prejuízo de outras licenças legalmente 
exigíveis. (Grifamos) 

 

Em resumo, submetem-se ao prévio licenciamento ambiental qualquer 

atividade ou empreendimento passível de causar poluição, independentemente 

de quem as desempenhe. 

 

A obtenção de outras autorizações e permissões junto à Administração 

Pública não garante o direito do empreendedor ao exercício de atividade 

potencialmente poluidora.  
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Natureza Jurídica do Licenciamento Ambiental 

 

Para entendermos a natureza jurídica do licenciamento ambiental, basta 

a leitura do art. 1º, I da Resolução CONAMA nº 237/1997: 

 

Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o 
órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, 
ampliação e a operação de empreendimentos e atividades 
utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou 
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, 
possam causar degradação ambiental, considerando as disposições 
legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso.  

 

Natureza Jurídica da Licença 

 

De mesma forma, a mera leitura do art. 1º, II da Resolução CONAMA nº 

237/1997 nos indica a natureza jurídica da licença: 

 
Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental 
competente, estabelece as condições, restrições e medidas de 
controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, 
pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar 
empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos 
ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou 
aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação 
ambiental.  

 

Mas que espécie de ato administrativo? 

 

Nada obstante a denominação de licença, o ato administrativo que 

permite o desempenho de atividade ou empreendimento potencialmente 

poluidor, não se reveste das características desta espécie de ato 

administrativo.  

 

Isto porque, apesar da denominação licença, o ato administrativo é 

passível de revogação a qualquer tempo, sendo, portanto, contemplado pelo 

signo da precariedade. 

 

Como bem sabemos, a licença exige uma contraprestação compulsória 

da Administração Pública, em sendo preenchidos os requisitos para sua 

concessão. 
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A melhor doutrina é clara ao questionar a denominação que foi conferida 

a esta espécie de ato administrativo, pois em verdade, estamos diante de uma 

autorização. 

 

Como precedentes de jurisprudência temos: STA (Suspensão de Tutela 

Antecipada) 82/PB – Rel. Min. Ellen Gracie. 

 

Espécies de Licenças Ambientais 

 

A legislação aponta três espécies ordinárias de licenças ambientais, na 

dicção do Art. 8º da Resolução CONAMA nº 237/1997, são elas: 

 

I - Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento 

do empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, 

atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e 

condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação; 

 

II - Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento 

ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, 

programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e 

demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante; 

 

III - Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou 

empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das 

licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes 

determinados para a operação. 

 

Não obstante a referência acima apontada do art. 8º da Resolução 

CONAMA nº 237/1997, com a indicação de três licenças ambientais, temos que 

no âmbito da indústria do petróleo são apontadas outras duas hipóteses típicas 

e com características de concessão bem peculiares. 
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O art. 5º, I e II da Resolução CONAMA nº 23/1994, que cuida do 

licenciamento ambiental na exploração e produção de petróleo, traz, além das 

espécies ordinárias de licenças ambientais, mais duas, próprias deste setor 

produtivo. 

 

I - Licença Prévia Para Perfuração - LPper, autorizando a atividade de 

perfuração e apresentando, o empreendedor, para a concessão deste ato, 

Relatório de Controle Ambiental - RCA, das atividades e a delimitação da área 

de atuação pretendida. 

 

II - Licença Prévia de Produção Para Pesquisa - LPpro, autorizando a 

produção para pesquisa da viabilidade econômica da jazida, apresentando, o 

empreendedor, para a concessão deste ato, o Estudo de Viabilidade Ambiental 

– EVA. 

 

Titularidade da Licença Ambiental  

 

Nada obstante no procedimento de licenciamento ambiental sejam 

analisadas as características do empreendimento ou atividade potencialmente 

poluidora, a licença ambiental é concedida em favor da pessoa física ou 

jurídica que o titulariza. 

 

A titularidade é personalíssima, não sendo possível a sua alteração por 

ato privado. Tampouco, seria crível que a Administração Pública autorizasse a 

alteração da titularidade da licença ambiental, sendo mais adequado, que seja 

emitida nova licença ambiental, a qual deve observar todo o procedimento 

administrativo de licenciamento. 

 

Competência para o Licenciamento Ambiental 

 

A competência para realizar o licenciamento ambiental será, em regra, 

do órgão ambiental estadual, sendo apenas excepcionalmente tal competência 

afetada a órgãos ambientais municipais ou federal. 
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Competência do Órgão Ambiental Estadual  

 

Art. 10 da Lei nº 6938/81: 

A construção, instalação, ampliação e funcionamento de 
estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, 
considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os 
capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, 
dependerão de prévio licenciamento de órgão estadual competente, 
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, e do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 
– IBAMA, em caráter supletivo, sem prejuízo de outras licenças 
exigíveis. Resolução CONAMA nº 237/1997 

 

―Art. 5º - Compete ao órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal o 

licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades: 

 

I - localizados ou desenvolvidos em mais de um Município ou em 

unidades de conservação de domínio estadual ou do Distrito Federal; 

II - localizados ou desenvolvidos nas florestas e demais formas de 

vegetação natural de preservação permanente relacionadas no artigo 2º da Lei 

nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e em todas as que assim forem 

consideradas por normas federais, estaduais ou municipais; 

III - cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais 

de um ou mais Municípios; 

IV – delegados pela União aos Estados ou ao Distrito Federal, por 

instrumento legal ou convênio‖ (Grifamos) 

6.6.2. Competência do Órgão Ambiental Federal – IBAMA Lei nº 6938/81 – Art. 

10 ... 

( ... ) 

 “§ 4º - Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA o licenciamento previsto no caput deste artigo, 

no caso de atividades e obras com significativo impacto ambiental, de âmbito 

nacional ou regional” (Grifamos) 

 

Resolução CONAMA nº 237/1997:  
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Art. 4º - Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, órgão executor do 
SISNAMA, o licenciamento ambiental, a que se refere o artigo 10 da 
Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, de empreendimentos e 
atividades com significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou 
regional, a saber: 
I - localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em país 
limítrofe; no mar territorial; na plataforma continental; na zona 
econômica exclusiva; em terras indígenas ou em unidades de 
conservação do domínio da União.  
II - localizadas ou desenvolvidas em dois ou mais Estados; 
III - cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites 
territoriais do País ou de um ou mais Estados; 
IV - destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, 
armazenar e dispor material radioativo, em qualquer estágio, ou que 
utilizem energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, 
mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN; 
V- bases ou empreendimentos militares, quando couber, observada a 
legislação específica.  

 

Competência do Órgão Ambiental Municipal 

 

Resolução CONAMA nº 237/1997:  

 

Art. 6º - Compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os órgãos 
competentes da União, dos Estados e do Distrito Federal, quando 
couber, o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades 
de impacto ambiental local e daquelas que lhe forem delegadas pelo 
Estado por instrumento legal ou convênio.  

 

As competências ambientais para o exercício do licenciamento podem 

ser objeto de convênio entre os entes federativos, onde serão definidos a quem 

cabe, por delegação, licenciar determinada atividade, em razão de seu grau de 

impacto para o meio ambiente.  

 

 

Exigências adicionais: alteram a competência para o licenciamento? 

 

O Art. 7º da Resolução CONAMA nº 237/1997 é claro ao dispor que o 

licenciamento ambiental se dará em um único nível de competência. Ou seja, 

apenas um órgão ambiental estará apto a emitir a licença ambiental. Art. 7º - 

Os empreendimentos e atividades serão licenciados em um único nível de 

competência, conforme estabelecido nos artigos anteriores.(Grifamos) 
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Nada obstante esta clara referência da legislação ambiental há na 

doutrina criticas a adoção do critério de competência para o licenciamento 

apontado na Resolução CONAMA nº 237/1997. Isto porque, argumenta-se, não 

poderia o CONAMA, no exercício de seu poder normativo, ter limitado a 

competência para o licenciamento ambiental, quando a Constituição da 

República elegeu como poder-dever comum dos entes federados a proteção do 

meio ambiente (art. 23, III, VI, VII da CRFB). 

 

A jurisprudência tem examinado questões onde surge o conflito 

federativo para o exercício do licenciamento ambiental. Em suma, tem-se 

prestigiado a participação de forma cooperativa de todos os órgãos ambientais 

que demonstrem interesse e sofram influência da atividade objeto do 

licenciamento, em que pese seja mantida a competência de apenas um órgão 

público para a emissão da licença ambiental (AC 981 / BA - BAHIA. Rel. Min. 

Sepúlveda Pertence). 

 

É importante referir que a participação dos órgãos ambientais que 

demonstrem interesse e sofram influência da atividade objeto do licenciamento, 

não afasta a direção do procedimento do órgão ambiental titular licenciamento. 

O que haverá é o exercício de procedimentos de integração, em colaboração 

àquele que exerce a competência ambiental plena. 

 

Dentre as medidas que podem ensejar a participação de outros entes da 

federação no procedimento administrativo de licenciamento, damos destaque à 

supressão de vegetação (art. 10, § 1º da Resolução CONAMA nº 237/1997 e 

art. 4º, §2º da Lei nº 4.771/65). 

 

É importante destacar que a supressão de vegetação, bem como a 

outorga de uso dos recursos hídricos (também citado no art. 10, § 1º da 

Resolução CONAMA nº 237/1997), não importam na abertura de novo 

procedimento de licenciamento ambiental, mas sim, em meros atos que 

complementam o procedimento já em curso. 
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Os requisitos para a supressão de vegetação serão analisados adiante, 

mas por ora, atente-se para a necessidade de demonstração da: não 

alternatividade dos meios empregados, constatação de interesse social ou 

utilidade pública e ainda, a prévia autorização do órgão ambiental competente. 

 

Publicação 

 

O requerimento das licenças ambientais, bem como os atos decisórios 

que ocorrerem no curso do procedimento de licenciamento ambiental, 

submetem-se à publicação no jornal oficial do ente federativo a que está 

vinculado o órgão ambiental licenciante e em jornal de grande circulação, 

conforme dispõe o art. 10, §1º da Lei nº 6.938/81: 

 

Art. 10 ...( ... ) § 1º - Os pedidos de licenciamento, sua renovação e a 
respectiva concessão serão publicados no jornal oficial do Estado, 
bem como em um periódico regional ou local de grande circulação. 
(Grifamos) 

 

As Resoluções CONAMA nº 6/1986 e nº 281/2001 trazem o modelo que 

deve ser adotado para a publicação das informações concernentes ao 

licenciamento ambiental. 

 

As licenças ambientais devem ser concedidas ou negadas no prazo 

máximo de 6 (seis) meses (art. 14 da Resolução CONAMA nº 237/1997), 

sendo que em havendo solicitações de esclarecimento, o empreendedor 

deverá atendê-las em no máximo 4 (quatro) meses (art. 15 da Resolução 

CONAMA nº 237/1997). O prazo máximo para a concessão da licença 

ambiental é aumentado para 12 meses, caso haja EIA/RIMA ou audiência 

pública, conforme dispõe o art. 14 da Resolução CONAMA nº 237/1997. 

 

Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental 
(EIA/RIMA) 

 

O que são estes instrumentos? 
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O licenciamento de empreendimentos ou atividades considerados efetiva 

ou potencialmente causadores de significativa degradação ambiental, poderá 

ser precedido da realização de Estudos de Impacto Ambiental e do respectivo 

Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), por exigência legal ou da 

autoridade ambiental.  

 

O EIA/RIMA será avaliado pelo órgão ambiental licenciante, que à vista 

de seus resultados poderá emitir a licença ambiental ou condicionar a sua 

validade à observância de uma série de exigências técnicas (Vulgarmente 

conhecidas como “condicionantes”. Geralmente são postas no verso das 

licenças Ambientais). 

 

Para aprovação dos resultados do EIA/RIMA e como forma de 

popularização do debate, será realizada audiência pública, onde a comunidade 

que possa sofrer influência da atividade potencialmente poluidora que estiver 

sendo licenciada terá a oportunidade de se manifestar. 

 

Trata-se de instrumento de política ambiental com previsão na 

Constituição da República, art. 225, § 1º, IV e, cujos detalhes são apontados na 

Resolução CONAMA nº 01/86. 

 

Quando realizar o EIA/RIMA? 

 

O EIA/RIMA será obrigatória diante da possibilidade de ocorrência de 

significativo impacto ambiental. Neste sentido, o art. 2º da Resolução CONAMA 

nº 01/86 aponta, exemplificativamente, um rol de atividades que, 

objetivamente, devem ter seu licenciamento ambiental instruído pelo EIA/RIMA. 

 

Todavia, esclareça-se que o rol de atividades apresentadas no art. 2º da 

Resolução CONAMA nº 01/86 não é exaustivo, podendo o caso em concreto 

exigir a realização do prévio EIA/RIMA. 

 

O art. 3º, parágrafo único da Resolução CONAMA nº 237/1997 tem uma 

redação que pode levar seu interprete à equivocada conclusão de que o 
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EIA/RIMA pode ser dispensado pelo órgão ambiental competente para o 

licenciamento. 

 

A conclusão seria equivocada, pois o parágrafo único do art. 3º da 

Resolução CONAMA nº 237/1997 deve ser interpretado de acordo com os 

comandos constitucionais de preservação do meio ambiente. 

 

Neste sentido, aqueles casos que apesar de não expressamente 

relacionados no art. 2º da Resolução CONAMA nº 237/1997, sejam passiveis 

de causar significativo impacto ambiental, devem ter seu procedimento de 

licenciamento ambiental instruído com o EIA/RIMA. Mesmo porque, a 

Resolução CONAMA nº 1 é de 1986 e a Constituição da República, de 1988, 

aponta o EIA/RIMA como obrigatório para as atividades passiveis de causar 

significativo impacto ambiental. 

 

Na dúvida, apenas o EIA/RIMA poderá indicar se o empreendimento 

gera ou não significativo impacto ambiental.  

 

A realização do EIA/RIMA, em suma, busca identificar os impactos 

ambientais negativos na região em que se desenvolve a atividade e nas suas 

áreas de influência, com a indicação das medidas necessárias para que eles 

sejam reduzidos ou eliminados.  

 

Neste sentido, cumpre alertar que não é possível o fracionamento da 

área a ser contemplada pelo EIA/RIMA, com o objetivo de reduzir as 

percepções do real impacto a ser provocado. 

 

Ao conteúdo do EIA/RIMA não pode ser conferido caráter sigiloso. O 

teor do EIA/RIMA deve ser marcado pela publicidade (art. 3º da Resolução 

CONAMA nº 237/1997), podendo ser conhecido por todos que tenham 

interesse em seu conteúdo. 

 

Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) 
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O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) é instrumento de política 

urbana que busca efetivar a disciplina do art. 23, inciso IX da CRFB e dos arts. 

2º, IV e 4º, VI da Lei nº 10.257/2001 (Estatuto das Cidades). 

 

O art. 36 e ss. da Lei nº 10.257/01 traz os requisitos para elaboração do 

EIV, cuja disciplina será tratada por lei municipal. Ou seja, a lei de cada 

município estabelecerá quais são as atividades que se submetem, para 

obtenção de licenças e autorizações do Poder público municipal, do EIV. 

 

Apenas para que se tenha a exata dimensão da importância deste 

instrumento de política urbana no cenário ambiental, destaquemos a exigência 

constante do art. 37, VI da Lei nº 10.257/2001, ventilação e iluminação. 

 

Como sabemos, é comum que o gabarito de construção na proximidade 

da orla seja menor que nas ruas mais afastadas, pois a sombra dos prédios 

sobre a areia do mar pode ocasionar alterações no ecossistema das espécies 

que vivem na orla, levando até, à sua mortandade. Como exemplo, podemos 

citar a conservação do habitat dos tatuis nas praias cariocas? 

 

É importante ressaltar que a elaboração do EIA/RIMA, conforme 

disposto no art. 38 da Lei nº 10.257/2001, não dispensa a apresentação do EIV 

e vice-versa, sendo ambos documentos cumulativos. 

 

Aproveitando a seara em que estamos tratando a política urbana, 

esclareça-se que o Código Civil de 2002 deteve especial atenção à proteção do 

meio ambiente, ao estabelecer em seu art. 1.228, § 1º que o exercício da 

propriedade deve preconizar a proteção do meio ambiente. 

 

Também o Código Civil de 2002, em seu art. 1.309, limita a possibilidade 

de construir, quando este direito importar na ocorrência de poluição. Neste 

caso, poderá ser pretendida a demolição das construções, no esteio do art. 

1312 do Código Civil de 2002 (Não se aplica o prazo de decadência para 

exigência de demolição da obra de ano e dia previsto no art. 1302, CC, pois por 
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ser o meio ambiente bem indisponível, não corre a prescrição em desfavor de 

seu titular, a coletividade).  

 

Em que pese louváveis iniciativas trazidas pelo legislador no Código Civil 

de 2002, deparamo-nos com a impropriedade Principiológica da Lei nº 

10.257/2001, ao permitir, em seu art. 4º, V, letra n e art. 28, que lei municipal 

venha a estabelecer a outorga onerosa do direito de construir, mesmo que tal 

construção não tenha observado o coeficiente de aproveitamento básico da 

região. 

 

Isto porque tal medida, que se fundamenta na malsinada Teoria do Fato 

Consumado, pode representar um incentivo a que novas construções que 

afrontem ao plano urbanístico e em última instância, aos princípios de proteção 

ambiental, sejam levantadas. 

 

Neste contexto, aquele que possui condições financeiras de suportar os 

impactos da outorga onerosa do direito de construir, pelo menos no campo 

teórico, poderá desrespeitar as normas de meio ambiente urbanístico.  

 

A previsão da outorga onerosa do direito de construir da Lei nº 

10.257/2001 ainda não ganhou espaço de discussão na doutrina, em que pese 

mereça ser questionada diante das disposições do Código Civil de 2002 

apontadas em seus arts. 1228, §1º e 1.309, que apresentam um grau de 

especialidade diante da norma do Estatuto das Cidades, por tratarem 

especificamente das limitações ao uso da propriedade e do direito de construir. 

 

Como derradeiro registro sobre tema correlato, temos que a Lei nº 

6.766/1979, em seu art. 3º, V, veda o parcelamento do solo para fins de 

loteamento, naquelas localidades em que este situada área de preservação 

ecológica e naquelas em que a poluição impeça condições sanitárias 

suportáveis. 

 

Usucapião Ambiental  
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Outra questão que merece abordagem neste documento é a tese da 

existência de um usucapião ambiental. O usucapião ambiental estaria 

diretamente ligado à verificação da utilização da propriedade, em observância 

com os parâmetros legais de preservação do meio ambiente. 

 

Neste sentido a Lei nº 10.257/2001, em seu art. 2º, inciso II, estabelece 

que a política urbana objetivará o atendimento da função social da cidade e da 

propriedade, observando, dentre outras diretrizes, a garantia do direito a 

cidades sustentáveis e ao saneamento ambiental, para as presentes e futuras 

gerações. 

 

Exemplificativamente podemos dizer que o Estatuto das Cidades aponta 

que cumpre a sua função social, a propriedade que não lança in natura esgoto 

em corpos d’água. Também, aquela propriedade que atendendo aos 

parâmetros de construção legalmente estabelecidos para a região onde se 

situa (gabaritos de construção). 

 

Na mesma linha, a Constituição da República, em seu art. 186, inciso II, 

traz como elemento de definição do cumprimento da função social da 

propriedade, o atendimento dos padrões legais de tutela ambiental. 

 

Neste contexto, cumpre alertar para o fato de que a prescrição aquisitiva 

do usucapião não pode ser configurada sem que se verifique, por parte do 

pretendente ao título de propriedade, do atendimento dos pressupostos de 

preservação ambiental. 

 

Como exemplo, podemos dizer que aquele que faz a supressão da 

cobertura florestal da área objeto do usucapião sem a devida autorização do 

órgão ambiental, não cumpre a função social da propriedade e, por 

conseguinte, a seu favor não corre a prescrição aquisitiva. 

 

 

Medidas Compensatórias 
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É possível que no curso do licenciamento ambiental ou mesmo, quando 

já em desenvolvimento a atividade passível de causar poluição, seja 

identificada a necessidade de serem adotadas medidas para compensar o 

prejuízo que será causado ao meio ambiente. 

 

Como o meio ambiente é bem de todos, aquele que se utiliza dos 

recursos naturais em proveito próprio e ainda, gera impactos ao meio 

ambiente, deve compensar a coletividade pelos prejuízos causados. 

 

Não se está a defender o direito de pagar para poluir, mas sim, a 

necessidade de ser compensado o estrago causado. 

 

As medidas compensatórias podem ser divididas em dois grupos: 

 

a) Medidas Compensatórias Técnicas 

 

Trata-se da efetivação do Princípio da Prevenção. Diante de eventuais 

impactos ocasionados pela atividade potencialmente poluidora, o órgão 

ambiental exigirá do empreendedor que adote a solução técnica possível para 

reduzir ou eliminar os danos que possam ser gerados. 

Esta medida tem seu fundamento de validade no § 3º do art. 10 da Lei nº 

6.938/81, que abaixo é transcrito: 

Art. 10...( ... ) § 3º da Lei 6938/1981 - O órgão estadual do meio 
ambiente e o IBAMA, este em caráter supletivo, poderão, se 
necessário e sem prejuízo das penalidades pecuniárias cabíveis, 
determinar a redução das atividades geradoras de poluição, para 
manter as emissões gasosas, os efluentes líquidos e os resíduos 
sólidos dentro das condições e limites estipulados no licenciamento 
concedido. (Grifamos) 

 

b) Medidas Compensatórias Financeiras 

 

Esta espécie de medida compensatória tem gerado inúmeras discussões 

no âmbito acadêmico, por representar na possibilidade de aquele que possui 

capacidade financeira, pagar contrapartidas em razão dos impactos que sua 

atividade acarreta para o meio ambiente. 
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Tal medida compensatória foi inserida no ordenamento jurídico por meio 

do art. 36 da Lei nº 9.985/2000, que foi regulamentado pelo art. 31 do Decreto 

nº 4340/2002.  

 

Aqueles empreendimentos que causem significativo impacto ambiental, 

assim identificados por meio da elaboração do EIA/RIMA, nos termos da 

Resolução CONAMA nº 01/1986, deverão recolher, ao Fundo de 

Compensação Ambiental, valor correspondente a pelo menos 0,5 do valor total 

do empreendimento, a título de compensação ambiental. 

 

A legislação não aponta um limite, sendo o valor mínimo da 

compensação ambiental de 0,5% do valor total do empreendimento, vindo a 

Câmaras de Compensação Ambiental, como base nos resultados do 

EIA/RIMA, a estipular o percentual a ser pago, observado o limite mínimo 

anteriormente referido. 

 

Ou seja, temos o mínimo, mas não temo o teto, tampouco um parâmetro 

objetivo e vinculado para sua definição, ficando ao alvedrio dos membros das 

Câmaras de Compensação Ambiental a decisão sobre o percentual a incidir, no 

caso em concreto.  

 

Com os argumentos expostos no parágrafo anterior, aliados ao de que 

teria sido criada nova espécie tributária sem a observância dos requisitos 

constitucionais, de que a cobrança teria caráter confiscatório e de que haveria 

afronta ao Princípio da Proporcionalidade, a questão foi levada à apreciação do 

STF na ADI 3378/DF – Rel. Min. Carlos Ayres de Britto, segue ementa do 

julgado: 

Compensação por Empreendimentos de Significativo Impacto 
Ambiental - 1 O Tribunal iniciou julgamento de ação direta de 
inconstitucionalidade ajuizada pela Confederação Nacional da 
Indústria - CNI contra o art. 36, caput e parágrafos, da Lei 
9.985/2000, que determina que, nos casos de licenciamento 
ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, o 
empreendedor será obrigado a apoiar, nos termos que disciplina, a 
implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de 
Proteção Integral. O Min. Carlos Britto, relator, julgou improcedente o 
pedido formulado. Ressaltou que a Lei 9.985/2000, tendo em conta o 
especial trato conferido pela Constituição Federal ao meio-ambiente, 
criou uma forma de compartilhamento das despesas com as medidas 
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oficiais de específica prevenção em face de empreendimentos de 
significativo impacto ambiental. Afirmou que esse compartilhamento-
compensação ambiental não viola o princípio da legalidade, já que a 
própria lei impugnada previu o modo de financiar os gastos da 
espécie, nem ofende o princípio da harmonia e independência dos 
Poderes, visto que não houve delegação do Poder Legislativo ao 
Executivo da tarefa de criar obrigações e deveres aos administrados. 
ADI 3378/DF, rel. Min. Carlos Britto, 14.6.2006. (ADI-3378) 
 
Compensação por Empreendimentos de Significativo Impacto 
Ambiental – 2 O relator asseverou que a definição do valor do 
financiamento compartilhado não é arbitrária, uma vez que o órgão 
licenciador, cuja atuação está jungida aos princípios elencados no art. 
37 da CF, deve estrita observância aos dados técnicos do EIA/RIMA, 
cabendo ao Poder Judiciário impedir, no caso concreto, os excessos 
ocasionais quanto à sua fixação. No ponto, destacou que o valor 
mínimo da compensação foi fixado em 0,5% dos custos totais com a 
implantação do empreendimento ante a impossibilidade de o 
legislador ordinário prever o grau do impacto ambiental provocado por 
essa implantação, restando atendido o que previsto no inciso IV do 
art. 225 da CF, que exigiu a elaboração de prévio estudo de impacto 
ambiental para a validade de qualquer obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação ao meio 
ambiente. Também considerou que o dispositivo hostilizado densifica 
o princípio usuário-pagador, que impõe ao empreendedor a obrigação 
de responder pelas medidas de prevenção de impactos ambientais 
que possam decorrer da implementação da atividade econômica, 
razão pela qual a inexistência de efetivo dano ambiental não exime o 
empreendedor do compartilhamento dos custos dessas medidas. Por 
fim, afastou o argumento de desrespeito ao princípio da 
razoabilidade, dado que a compensação ambiental é instrumento 
adequado ao fim visado pela CF de preservação do meio ambiente; 
não há outro meio eficaz para atingir tal finalidade; e o encargo 
imposto é compensado pelos benefícios que derivam de um meio 
ambiente ecologicamente garantido em sua higidez. Após, pediu vista 
dos autos o Min. Marco Aurélio. ADI 3378/DF, rel. Min. Carlos Britto, 
14.6.2006. (ADI-3378). 

 

Ou seja, por ora, a cobrança da medida compensatória financeira foi 

admitida pelo STF. 

 

É importante destacar que não se reveste do caráter de medida 

compensatória ambiental, nos termos da Lei nº 9.985/2000, a exigência de 

compensação financeira que:  

(i) não se dê no bojo do procedimento de licenciamento ambiental e pelo 

órgão ambiental competente;  

(ii) não esteja suportada por EIA/RIMA e ainda,  

(iii) não tenha tido seu percentual definido por Câmara de Compensação 

Ambiental, prévia e legalmente constituída no âmbito do órgão ambiental. 
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Ocorre que em 9 de abril de 2008, o STF decidiu definitivamente acerca 

da inconstitucionalidade da fixação do percentual da medida compensatória em 

0,5%.  

Compensação por Empreendimentos de Significativo Impacto 
Ambiental – 3. Em conclusão de julgamento, o Tribunal, por maioria, 
julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação direta 
ajuizada pela Confederação Nacional da Indústria - CNI para declarar 
a inconstitucionalidade, com redução de texto, das expressões ―não 
pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos para a 
implantação do empreendimento‖ e ―o percentual‖, constantes do § 1º 
do art. 36, da Lei 9.985/2000, que determina que, nos casos de 
licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto 
ambiental, o empreendedor será obrigado a apoiar, nos termos que 
disciplina, a implantação e manutenção de unidade de conservação 
do Grupo de Proteção Integral — v. Informativo 431. Entendeu-se que 
a Lei 9.985/2000, tendo em conta o especial trato conferido pela 
Constituição Federal ao meio-ambiente (art. 225), criou uma forma de 
compartilhamento das despesas com as medidas oficiais de 
específica prevenção em face de empreendimentos de significativo 
impacto ambiental. Afirmou-se que esse compartilhamento-
compensação ambiental não violaria o princípio da legalidade, já que 
a própria lei impugnada previu o modo de financiar os gastos da 
espécie, nem ofenderia o princípio da harmonia e independência dos 
Poderes, visto que não houve delegação do Poder Legislativo ao 
Executivo da tarefa de criar obrigações e deveres aos administrados. 
Considerou-se, entretanto, que haver-se-ia de retirar as referidas 
expressões, em razão da possibilidade de haver empreendimentos 
que não causassem impacto ambiental. Dessa forma, o órgão 
ambiental competente é que fixaria o montante compatível e 
proporcional ao grau de impacto ambiental do empreendimento 
analisado. Vencidos o Min. Marco Aurélio, que declarava a 
inconstitucionalidade de todos os dispositivos impugnados, por 
vislumbrar ofensa ao art. 225, §§ 2º e 3º, da CF, e o Min. Joaquim 
Barbosa, que propunha interpretação conforme, sem redução de 
texto. O Min. Carlos Britto reajustou seu voto. ADI 3378/DF, rel. Min. 
Carlos Britto, 9.4.2008. (ADI-3378) Informativo STF 501 Apesar de 
vencido, por entender que todo art. 36 da Lei nº 9985/00 deveria ser 
declarado inconstitucional, o voto do Min. Marco Aurélio é bem 
esclarecedor, na medida em que afirma a impossibilidade de haver a 
obrigação de indenizar, sem que haja dano concreto, situação que 
era enfrentada com a redação original do artigo tido como 
inconstitucional. 

 

Responsabilidade Administrativa 

 

A atuação dos entes federativos em sede de persecução administrativa 

tem fundamento os arts. 23, VI e 225, §3º da CRFB, que lhes impõem o poder-

dever comum de proteger o meio ambiente.  

 

Conforme expusemos ao tratar da questão da competência fiscalizatória, o 

agente público que realiza a fiscalização ambiental e aponta a prática de uma 
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infração administrativa, deve fazê-lo com respaldo em norma de produção da 

casa legislativa a cujo ente federativo pertença. 

 

O art. 70 e ss. da Lei nº 9.605/98 impõe regras gerais a serem 

observadas no processo administrativo ambiental onde se busque a 

responsabilização do infrator. Neste sentido, temos as seguintes regras 

procedimentais gerais: 

 

Ato Prazo (em dias):  

 

Defesa 20 

Julgamento 30 

Recurso 20 

Pagamento da multa 5 
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