


AVISO DE DIREITOS AUTORAIS

Prezado aluno, antes de iniciarmos nossos estudos, lembramos que todo o

material deste curso se destina ao uso exclusivo de quem o adquirir no site do Trino

Concursos, e sua aquisição não autoriza sua reprodução, conforme proteção conferida

pelas legislações civil (como a Lei 9.610/98 e o Código Civil) e penal (especialmente

pelo art. 184 do Código Penal).

Sentimos a obrigação de esclarecer que, caso haja a inobservância das

disposições legais aplicáveis, o fornecimento das aulas será interrompido e nenhum

valor pago será restituído, sem prejuízo de toda a responsabilização cabível.

Bons estudos!
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Introdução ao Direito Ambiental

● A compreensão sobre o Direito Ambiental exige, com exceção aos princípios e à

responsabilidade ambiental (que envolvem, além da lei, muita doutrina e

jurisprudência), muito da lei seca como fonte. Portanto, leia os artigos legais,

com especial atenção aos que são destacados no material e aos que

aparecerem nos simulados. Ademais, entenda que alguns conceitos e artigos

precisam ser decorados. Então, o importante será vencer pela repetição.

Conceito de Direito Ambiental

● Ramo do direito público, com autonomia didática. É composto por regras e

princípios próprios, capazes de regular a interferência potencial ou efetiva do

homem nos bens ambientais considerados em seu sentido lato. Objetiva a

manutenção da dignidade ambiental para as presentes e futuras gerações. Nos

termos do comando Constitucional:

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.

Dignidade ambiental

● A dignidade ambiental se relaciona com o núcleo intangível do meio ambiente

como direito fundamental de terceira dimensão, isto é, o mínimo existencial

ambiental.



Fontes do Direito Ambiental

● Fontes formais do Direito Ambiental

São aquelas decorrentes do ordenamento jurídico: Constituição Federal, Leis,

Resoluções e Tratados Internacionais. Há controvérsias na doutrina sobre a

natureza de fonte formal ou material em relação a Declaração de Estocolmo e o

Rio 92, precursoras em âmbito global quanto à preocupação em relação ao

desenvolvimento sustentável.

A legislação municipal não pode reduzir a proteção conferida às Áreas de

Preservação Permanente previstas no Código Florestal. Isso porque, apesar de deter

competência para a edição de leis, o Município deve exercê-la observando os

princípios e limites que constam no Código Florestal, Lei 12.651 editada pela União,

no ano de 2012. (STJ. AREsp 1312435/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA

TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 21/02/2019).

● Fontes materiais do Direito Ambiental

As fontes materiais originam-se dos anseios da população, manifestações

culturais, descobertas científicas e outros meios capazes de influenciar o

ordenamento jurídico relacionado ao Direito Ambiental. Por exemplo, a prática

cultural da “vaquejada”.

Meio ambiente e suas espécies

Conceitos de Meio Ambiente

● Conceito legal - art. 3º, I, da Lei nº 6.938/1981



Lei nº 6.938/1981

Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis,

influências e interações de ordem física, química e

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

suas formas.

● Até o advento da Lei nº 6.938/1981, não havia um conceito legal de meio

ambiente. Além da conceituação, o diploma legal trouxe a determinação do

meio ambiente como “patrimônio público”, o que não implica em propriedade

do estado, mas sim de toda a coletividade, tendo em vista a natureza

transindividual desses bens - art. 2º, I, da Lei nº 6.938/1981:

Lei nº 6.938/1981

Art 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por

objetivo a preservação, melhoria e recuperação da

qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no

País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos

interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade

da vida humana, atendidos os seguintes princípios:

I - ação governamental na manutenção do equilíbrio

ecológico, considerando o meio ambiente como um

patrimônio público a ser necessariamente assegurado e

protegido, tendo em vista o uso coletivo.

● Destaca-se que a Constituição da República ampliou o conceito legal de meio

ambiente ao fixar que este se trata de “bem de uso comum do povo” e que se

destina também às “futuras gerações”.



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.

● Conceito doutrinário

A doutrina moderna propõe uma interpretação mais completa por parte dos

operadores do direito, partindo do pressuposto de que o meio ambiente não

pode ser notado apenas sob a ótica dos bens relacionados à natureza (vai

além do meio ambiente natural), e levando-se em consideração a existência de

quatro espécies de meio ambiente, quais sejam:

1. meio ambiente natural;

2. meio ambiente artificial;

3. meio ambiente cultural; e

4. meio ambiente do trabalho.

Atenção! Decorar essas espécies!

● Além disso, o meio ambiente é conceituado como bem de uso comum do povo,

de natureza difusa e com destinatários indetermináveis, classificação que tem

relevância no âmbito processual e que circunda ações envolvendo a tutela das

diversas espécies de meio ambiente em ações coletivas.

● Conceito Jurisprudencial

O entendimento do Supremo Tribunal Federal se dá no mesmo sentido da

classificação doutrinária apontada, considerando a existência das 4 espécies de



bens ambientais.

O Supremo Tribunal Federal traz a conceituação ampla do que se entende como

sendo considerado meio ambiente: “conceito amplo e abrangente das noções de

meio ambiente natural, de meio ambiente cultural, de meio ambiente artificial

(espaço urbano) e de meio ambiente laboral.” (STF - ADI-MC - MEDIDA CAUTELAR NA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3540, CELSO DE MELLO).

● As ações judiciais demonstram uma amplitude conceitual que abrange as

diversas manifestações de meio ambiente, não apenas o meio ambiente

natural.

Meio ambiente natural

● Natural (protagoniza o estudo relacionado ao Direito Ambiental, já que as

demais classificações são, em regra, estudadas por outros ramos).

● Os bens ambientais, classificados como meio ambiente natural, são aqueles que

apresentam elementos da natureza, sejam esses vivos (bióticos) ou não

(abióticos). Por exemplo, a atmosfera, as águas, o solo e o subsolo são

elementos abióticos que compõem o meio ambiente natural. Em contrapartida,

a fauna e flora, são classificados como elementos bióticos, já que possuem vida.

Meio ambiente artificial ou urbano

● O meio ambiente artificial (“meio ambiente urbano”) é composto por

elementos que foram artificialmente criados pelo homem, como a própria

cidade e seus componentes e, dessa forma, tal espécie de meio ambiente é

estudada a fundo pelo direito urbanístico.



● A Constituição da República aponta importantes elementos relacionados ao

meio ambiente artificial, como o plano diretor, a usucapião especial urbana, a

desapropriação para cumprimento da função social da propriedade urbana.

Art. 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.

§1º. O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal,

obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes,

é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de

expansão urbana.

§2º. A propriedade urbana cumpre sua função social

quando atende às exigências fundamentais de ordenação

da cidade expressas no plano diretor.

§3º. As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas

com prévia e justa indenização em dinheiro.

§4º. É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei

específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos

termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não

edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu

adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:

I - parcelamento ou edificação compulsórios;

II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana

progressivo no tempo;

III - desapropriação com pagamento mediante títulos da

dívida pública de emissão previamente aprovada pelo

Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em

parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor



real da indenização e os juros legais.

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até

duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos,

ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua

moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde

que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

§1º. O título de domínio e a concessão de uso serão

conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos,

independentemente do estado civil.

§2º. Esse direito não será reconhecido ao mesmo

possuidor mais de uma vez.

§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por

usucapião.

Meio ambiente cultural

● O meio ambiente cultural, assim como o artificial, é conceituado como aquele

composto por elementos artificialmente criados pelo homem, mas com a

peculiaridade de que apresentam valor histórico, artístico, científico,

arqueológico...

● Constitucionalmente, o meio ambiente cultural tem seu conceito disposto no

art. 216 e conta com uma intersecção com o meio ambiente natural no §7º do

art. 225: animais (meio ambiente natural relacionado à fauna) + manifestação

cultural (meio ambiente cultural), que foi criado principalmente por conta da

questão da vaquejada.

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.

Art. 225, §7º. Para fins do disposto na parte final do inciso

VII do §1º deste artigo, não se consideram cruéis as

práticas desportivas que utilizem animais, desde que

sejam manifestações culturais, conforme o §1º do art. 215

desta Constituição Federal, registradas como bem de

natureza imaterial integrante do patrimônio cultural

brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica

que assegure o bem-estar dos animais envolvidos.

Meio ambiente do trabalho

● O meio ambiente do trabalho, também denominado “meio ambiente laboral”, é

aquele relacionado às normas de segurança e medicina do trabalho, objeto de

estudo do Direito Trabalhista.

● É necessário destacar a competência legislativa privativa da União, tema que

será aprofundado oportunamente, mas representa relevância que merece

destaque ainda nessa primeira introdução.



Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral,

agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho.

● Assim, enquanto os demais entes federativos podem legislar sobre as espécies

de meio ambiente natural, urbano e cultural, mas o meio ambiente do trabalho

apenas pode ser abordado em normas emanadas pela União, de caráter

Nacional.

● A competência material, por sua vez, é exercida pelo SUS – Sistema Único de

Saúde, nos termos da Constituição da República:

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.

Evolução legislativa do direito ambiental

A legislação ambiental em âmbito global

● Declaração de Estocolmo: precursora ao estabelecer o meio ambiente como

direito e dever de todos.

● Declaração do Rio: surge como um documento produzido na Conferência das

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, encontro realizado

em 1992 no Rio de Janeiro. Nesta ocasião, foram esculpidos os conceitos de 27

princípios ambientais que são, até hoje, exaustivamente estudados pelos

acadêmicos do Direito Ambiental.



● Entre o primeiro e o segundo marco, há uma variação notável em relação à

participação do Brasil no cenário do Direito Ambiental. O Rio de Janeiro foi

protagonista na “Eco 92”, também chamada de “Rio 92” e permanece,

atualmente, recebendo encontros mundiais sobre a tutela aos bens ambientais.

● Segundo a doutrina consolidada, a Conferência de Estocolmo e a denominada

Declaração Rio 92 não apresentam natureza jurídica de tratado internacional,

já que não foram formalmente incorporados ao ordenamento jurídico

brasileiro. Mas representam um comprometimento ético (instrumentos de

proteção ao meio ambiente) de cada participante em busca do

desenvolvimento sustentável.

● Agenda 21 é o instrumento menos cobrado em concursos públicos, que

estabelece metas para o desenvolvimento sustentável.

A legislação ambiental no Brasil

● Fase desregrada:

Não havia qualquer preocupação com a proteção dos bens ambientais.

● Fase fragmentária:

Normas ambientais setoriais, marcada por uma legislação esparsa que protegia

determinados bens ambientais individualmente.

● Fase holística:

Lei 6938 de 1981: Marco da Política Nacional do Meio Ambiente coloca fim à fase

de legislação esparsa, sendo considerada o início da fase holística com a

instituição de uma Política Nacional do Meio Ambiente, que tutela os bens

ambientais de forma completa, prevendo diversos instrumentos capazes de

garantir a sua preservação.

Criação de um sistema que engloba o meio ambiente como um todo, caracterizado



pela sistematização e racionalização da proteção ambiental (codificação unificada

e organizada).

PRINCÍPIOS DO DIREITO AMBIENTAL

● Originados da CRFB/1988, da Declaração de Estocolmo, do Rio 92;

● Força vinculante e obrigatória;

● Alto grau de generalidade e abstração.

● Atenção: decore todos os princípios e as principais características de cada um.

● Os princípios ambientais são amplamente utilizados pela jurisprudência para

análise de casos concretos, como no caso do rompimento da barragem de

Brumadinho que, com fundamento nos princípios do direito ambiental, restou

fixada a competência do juízo do local do fato para análise de ações populares

envolvendo o ocorrido.

● A própria ementa do julgado menciona:

“Nesse contexto, a definição do foro competente para a apreciação da Ação

Popular, máxime em temas como o de direito ambiental, reclama a aplicação, por

analogia, da regra pertinente contida no artigo 2º da Lei da Ação Civil Pública. Tal

medida se mostra consentânea com os princípios do Direito Ambiental, por

assegurar a apuração dos fatos pelo órgão judicante que detém maior proximidade

com o local do dano e, portanto, revela melhor capacidade de colher as provas de

maneira célere e de examiná-las no contexto de sua produção.” (CC 164.362/MG,

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe

19/12/2019).



PRINCÍPIO IN DÚBIO PRO NATURA (“IN DUBIO PRO AMBIENTE”)

● Busca a máxima efetividade do meio ambiente como direito fundamental a

ser tutelado, ainda que haja dúvida razoável quanto ao caso concreto.

● Em caso de dúvida ou incerteza científica, deve prevalecer o entendimento que

faça predominar a preservação ambiental e a proteção dos bens ambientais,

garantindo a manutenção da fonte de recursos suficiente para que a

humanidade sobreviva dignamente.

[...] 2. "É possível extrair do art. 16, §8º, do Código Florestal que a averbação da

reserva florestal é condição para a prática de qualquer ato que implique transmissão,

desmembramento ou retificação de área de imóvel sujeito à disciplina da Lei

4.771/65" (REsp 831.212/MG, DJe 22/09/2009). 3. Extensão desse entendimento

para a hipótese de aquisição originária por usucapião, aplicando-se o princípio

hermenêutico "in dubio pro natura". [...] (RESP - RECURSO ESPECIAL - 1356207

2012.02.51709-6, PAULO DE TARSO SANSEVERINO, STJ - TERCEIRA TURMA, DJE

DATA:07/05/2015)

Diante de qualquer anomalia técnico-redacional, a legislação ambiental deverá ser

interpretada e integrada de acordo com o princípio hermenêutico do in dubio pro

natura. Assim, nos casos de dúvida, deve-se interpretar a norma em favor da

proteção do meio ambiente. STF. 2ª Turma. REsp 1145083/MG, Rel. Min. Herman

Benjamin, julgado em 27/09/2011.

PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO

● Prevenção: Evento certo + fundamenta estudos ambientais;

● É importante notar que a principal diferença entre o princípio da prevenção e o

da precaução é que naquele há risco certo, ou ao menos conhecido, concreto.



● Principal instrumento: Estudo de Impacto Ambiental (art. 225, §1º, IV da

CRFB/1988).

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:

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.

● Visa a mitigação do dano ou a não ocorrência dele.

● Resulta na imposição de condicionantes durante o procedimento administrativo

de licenciamento ambiental.

STJ: o princípio da prevenção está implícito na Constituição Federal.

A possibilidade de ocorrência de um dano certo, enseja a aplicação do princípio da

prevenção: “A sobrelevação dos riscos permite concluir pela aplicação do princípio

da prevenção, pois o perigo de grave dano ou de lesão irreversível é passível de

ocorrência em caso de contaminação.” (STJ. AGRSLS - AGRAVO REGIMENTAL NA

SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA - 1749 2013.01.18254-4, FELIX FISCHER, STJ

- CORTE ESPECIAL, DJE DATA:22/05/2013)

STF, 2021: É inconstitucional norma estadual que estabelece hipóteses de dispensa e

simplificação do licenciamento ambiental para atividades de lavra a céu aberto por



invadir a competência legislativa da União para editar normas gerais sobre proteção

do meio ambiente, nos termos previstos no art. 24, §§ 1º e 2º, da Constituição

Federal. Vale ressaltar também que o estabelecimento de procedimento de

licenciamento ambiental estadual que torne menos eficiente a proteção do meio

ambiente equilibrado quanto às atividades de mineração afronta o caput do art. 225

da Constituição por inobservar o princípio da prevenção.

“O estabelecimento de procedimento de licenciamento ambiental estadual que

torne menos eficiente a proteção do meio ambiente equilibrado quanto às

atividades de mineração afronta o caput do art. 225 da Constituição da República por

inobservar o princípio da prevenção.”

[...] 2. É formalmente inconstitucional a subversão da lógica sistêmica das normas

gerais nacionais pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina ao instituir dispensa e

licenciamento simplificado ambiental para atividades de lavra a céu aberto. 3. A

dispensa e simplificação de licenciamento ambiental às atividades de mineração pelo

legislador estadual esvaziou o procedimento de licenciamento ambiental

estabelecido na legislação nacional, em ofensa ao art. 24 da Constituição da

República. 4. O estabelecimento de procedimento de licenciamento ambiental

estadual que torne menos eficiente a proteção do meio ambiente equilibrado quanto

às atividades de mineração afronta o caput do art. 225 da Constituição da República

por inobservar o princípio da prevenção.[...] (STF. Plenário. ADI 6650/SC, Rel. Min.

Cármen Lúcia, julgado em 26/4/2021 - Info 1014).

PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO

● Dano cientificamente incerto + inversão do ônus da prova + in dubio pro natura.

● Expressamente previsto na Declaração do Rio 92 e implicitamente no texto

Constitucional, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal na ACO

876.



● A finalidade desse princípio é provocar a inversão do ônus da prova, dando ao

empreendedor a incumbência de comprovar que a atividade não causa

qualquer degradação, sob pena de ser obrigado pelo Estado a cumprir

condicionantes mesmo sem haver certeza sobre os possíveis resultados

danosos que serão provocados por sua atividade.

Súmula 618 do STJ. A inversão do ônus da prova aplica-se

às ações de degradação ambiental.

● A doutrina aponta a possibilidade de restar proibido o início de uma atividade

apenas por aplicação do princípio da precaução, mesmo não havendo qualquer

certeza científica sobre o dano, bastando que haja alta probabilidade de danos

graves ao meio ambiente.

● Note que tal princípio tem relação direta com o princípio in dubio pro natura e

com a inversão do ônus da prova. Este entendimento, está consolidado na

jurisprudência do STJ, conforme segue:

[...] No Direito Ambiental brasileiro, a inversão do ônus da prova é de ordem

substantiva e ope legis, direta ou indireta (esta última se manifesta, p. ex., na

derivação inevitável do princípio da precaução), como também de cunho

estritamente processual e ope judicis (assim no caso de hipossuficiência da vítima,

verossimilhança da alegação ou outras hipóteses inseridas nos poderes genéricos do

juiz, emanação natural do seu ofício de condutor e administrador do processo). 6.

Como corolário do princípio in dubio pro natura, "Justifica-se a inversão do ônus da

prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente perigosa o

ônus de demonstrar a segurança do empreendimento, a partir da interpretação do

art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985, conjugado ao Princípio

Ambiental da Precaução" (REsp 972.902/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda

Turma, DJe 14.9.2009), técnica que sujeita aquele que supostamente gerou o dano

ambiental a comprovar "que não o causou ou que a substância lançada ao meio



ambiente não lhe é potencialmente lesiva" (REsp 1.060.753/SP, Rel. Min. Eliana

Calmon, Segunda Turma, DJe 14.12.2009). 7. A inversão do ônus da prova, prevista

no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, contém comando normativo

estritamente processual, o que a põe sob o campo de aplicação do art. 117 do

mesmo estatuto, fazendo-a valer, universalmente, em todos os domínios da Ação

Civil Pública, e não só nas relações de consumo (REsp 1049822/RS, Rel. Min.

Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 18.5.2009). [...] (RESP - RECURSO ESPECIAL -

883656 2006.01.45139-9, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE

DATA:28/02/2012 RSTJ VOL.:00239 PG:01141 ..DTPB:.)

● No mesmo sentido, o princípio da precaução fundamentou decisão do

Supremo Tribunal Federal quanto à fixação de limites em relação aos campos

eletromagnéticos por meio da Lei nº 11.934/09.

[...] 2. O princípio da precaução é um critério de gestão de risco a ser aplicado

sempre que existirem incertezas científicas sobre a possibilidade de um produto,

evento ou serviço desequilibrar o meio ambiente ou atingir a saúde dos cidadãos, o

que exige que o estado analise os riscos, avalie os custos das medidas de prevenção

e, ao final, execute as ações necessárias, as quais serão decorrentes de decisões

universais, não discriminatórias, motivadas, coerentes e proporcionais. Por força da

repercussão geral, é fixada a seguinte tese: no atual estágio do conhecimento

científico, que indica ser incerta a existência de efeitos nocivos da exposição

ocupacional e da população em geral a campos elétricos, magnéticos e

eletromagnéticos gerados por sistemas de energia elétrica, não existem

impedimentos, por ora, a que sejam adotados os parâmetros propostos pela

Organização Mundial de Saúde, conforme estabelece a Lei nº 11.934/2009. 6.

Recurso extraordinário provido para o fim de julgar improcedentes ambas as ações

civis públicas, sem a fixação de verbas de sucumbência. (RE 627189, Relator(a): Min.

DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO

DJe-066 DIVULG 31-03-2017 PUBLIC 03-04-2017)



STF, 2020: É inconstitucional a revogação de Resolução do Conama que protegia o

meio ambiente sem que ela seja substituída ou atualizada por outra que também

garanta proteção, uma vez que se configura material retrocesso no tocante à

satisfação do dever de proteger e preservar o equilíbrio do meio ambiente,

incompatível com a ordem constitucional e o princípio da precaução. (ADPF 747

MC-Ref, ADPF 748 MC-Ref, ADPF 749 MC-Ref Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal

Pleno, julgado em 30/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 09-12-2020

PUBLIC 10-12-2020)

PRINCÍPIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

● Ponderação entre o direito fundamental ao desenvolvimento econômico e ao

meio ambiente ecologicamente equilibrado.

STF: é exigida como manifestação do desenvolvimento sustentável a necessidade de

manutenção do equilíbrio entre a necessidade de evolução econômica e de

preservação ecológica.

● Para a doutrina, o desenvolvimento sustentável ainda possui um viés social,

que exige a erradicação da pobreza por meio da repartição igualitária das

riquezas ambientais, a fim de proporcionar aos menos favorecidos o acesso ao

meio ambiente.

● É necessário que se note a finitude da disponibilidade dos recursos

ambientais, a fim de garantir um desenvolvimento contínuo e racional. O que

se busca é produzir mais, subtraindo menos da natureza.

O princípio do desenvolvimento sustentável está implícito na Constituição Federal:

[...] Os princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, previstos no art.

225, da Constituição da República, devem orientar a interpretação das leis, tanto no



direito ambiental, no que tange à matéria administrativa, quanto no direito penal,

porquanto o meio ambiente é um patrimônio para essa geração e para as futuras,

bem como direito fundamental, ensejando a adoção de condutas cautelosas, que

evitem ao máximo possível o risco de dano, ainda que potencial, ao meio ambiente.

(AGRESP - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - 1418795 2013.03.83156-9,

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:07/08/2014 JC

VOL.:00128 PG:00303 RT VOL.:00950 PG:00433 ..DTPB:.)

● A Lei nº 6.938/1981 apresenta o conceito legal de desenvolvimento sustentável:

Art 4º. A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

I - à compatibilização do desenvolvimento

econômico-social com a preservação da qualidade do meio

ambiente e do equilíbrio ecológico.

● Além disso, o princípio foi previsto na Declaração Rio 92:

Princípio 4

Para alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção

ambiental deve constituir parte integrante do processo de

desenvolvimento, e não pode ser considerada

isoladamente deste.

● Note que há um conflito entre direitos fundamentais, quais sejam, o direito

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o direito

fundamental ao desenvolvimento econômico. Portanto, deve ser utilizada a

técnica de ponderação, sendo aplicado um raciocínio de proporcionalidade pelo

operador do direito, o que resultará na derrotabilidade de um desses direitos

fundamentais no caso concreto (como na análise pelo STF da

constitucionalidade do Novo Código Ambiental), em detrimento do outro.



STJ, 2021: Tema 1010/STJ: Na vigência do novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012),

a extensão não edificável nas Áreas de Preservação Permanente de qualquer curso

d'água, perene ou intermitente, em trechos caracterizados como área urbana

consolidada, deve respeitar o que disciplinado pelo seu art. 4º, caput, inciso I, alíneas

a, b, c, d e e, a fim de assegurar a mais ampla garantia ambiental a esses espaços

territoriais especialmente protegidos e, por conseguinte, à coletividade.

PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR (“PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE”)

● Responsabilização pela ocorrência de poluição (custos materiais e sociais) +

internalização das externalidades negativas.

● O princípio do poluidor-pagador busca evitar a privatização dos lucros e

socialização dos prejuízos ambientais, por isso se diz, que as externalidades

(consequências externas) serão internalizadas (dirigidas apenas aos

responsáveis).

● O princípio do poluidor-pagador, fundamenta a possibilidade de cumulação de

obrigação de reparar a área degradada e pagar quantia indenizatória. Assim,

ainda que se pague pelos prejuízos causados, esses serão calculados qualitativa

e quantitativamente pelos órgãos ambientais e se darão de forma responsável,

em prol do equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade

ambiental.

É viável, no âmbito da Lei 7.347/85 e da Lei 6.938/81, a cumulação de obrigações de

fazer, de não fazer e de indenizar. Assim, é possível, em tese, a cumulação de

indenização pecuniária com as obrigações de fazer e de não fazer voltadas à

recomposição in natura do bem lesado.

7. A recusa de aplicação ou aplicação parcial dos princípios do poluidor-pagador e da

reparação in integrum arrisca projetar, moral e socialmente, a nociva impressão de

que o ilícito ambiental compensa. [...] (STJ, REsp 1198727/MG, Rel. Ministro



HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 09/05/2013)

STJ, 2020: O erro na concessão de licença ambiental não configura fato de terceiro

capaz de interromper o nexo causal na reparação por lesão ao meio ambiente,

incidindo no caso o princípio do poluidor-pagador.

● A Lei nº 6.938/1981 prevê o conceito de poluidor e obrigação de que ele repare

e/ou indenize os danos causados. Posteriormente, a Declaração Rio 92 também

positivou o princípio:

Lei nº 6.938/198

Art. 3º. Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público

ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por

atividade causadora de degradação ambiental.

Art. 4º. A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação

de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao

usuário, da contribuição pela utilização de recursos

ambientais com fins econômicos.

RIO 92

Tendo em vista que o poluidor deve, em princípio, arcar

com o custo decorrente da poluição, as autoridades

nacionais devem promover a internalização dos custos

ambientais e o uso de instrumentos econômicos, levando

na devida conta o interesse público, sem distorcer o

comércio e os investimentos internacionais.



● Ressalte-se que a responsabilidade pela indenização e reparação do dano é de

natureza objetiva, independe da existência de dolo ou culpa em relação à

conduta do particular, nos termos da jurisprudência consolidada no Superior

Tribunal de Justiça e da Lei nº 6.938/1981:

Lei nº 6.938/198

Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela

legislação federal, estadual e municipal, o não

cumprimento das medidas necessárias à preservação ou

correção dos inconvenientes e danos causados pela

degradação da qualidade ambiental sujeitará os

transgressores:

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas

neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente

da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos

causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua

atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá

legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e

criminal, por danos causados ao meio ambiente.

● Note que se trata de recuperar o meio ambiente, ressarcir a sociedade sobre

prejuízo causado e não de penalidade imposta ao poluidor, já que este pode ter

provocado a degradação mesmo sem infringir qualquer norma jurídica

ambiental.

● Um exemplo didático da obrigação do poluidor-pagador em responsabilizar-se

pela internalização das externalidades negativas é a imposição aos fabricantes

de pilhas que promova o recolhimento dos produtos que já foram utilizados

pelos consumidores, a fim de dar a destinação final adequada aos resíduos que

são altamente poluentes e contaminantes.



PRINCÍPIO DO PROTETOR-RECEBEDOR

● Prêmio a quem protege o meio ambiente.

● Contrapartida, à ideia de que o poluidor deve pagar, o protetor deve receber.

● Trata-se de manifestação da justiça ambiental.

● A Lei nº 12.305/10 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, aponta,

expressamente, o princípio em seu artigo 6º.

Art. 6º. São princípios da Política Nacional de Resíduos

Sólidos:

II - o poluidor-pagador e o protetor-recebedor.

● Ademais, existem instrumentos positivados em lei que visam dar benefícios aos

indivíduos que se esforçam em prol da coletividade, como o que se vê no

Código Florestal:

Art. 41. É o Poder Executivo federal autorizado a instituir,

sem prejuízo do cumprimento da legislação ambiental,

programa de apoio e incentivo à conservação do meio

ambiente, bem como para adoção de tecnologias e boas

práticas que conciliem a produtividade agropecuária e

florestal, com redução dos impactos ambientais, como

forma de promoção do desenvolvimento ecologicamente

sustentável, observados sempre os critérios de

progressividade, abrangendo as seguintes categorias e

linhas de ação:

I - pagamento ou incentivo a serviços ambientais como

retribuição, monetária ou não, às atividades de

conservação e melhoria dos ecossistemas e que gerem



serviços ambientais, tais como, isolada ou

cumulativamente:

a) o sequestro, a conservação, a manutenção e o aumento

do estoque e a diminuição do fluxo de carbono;

b) a conservação da beleza cênica natural;

c) a conservação da biodiversidade;

d) a conservação das águas e dos serviços hídricos;

e) a regulação do clima;

f) a valorização cultural e do conhecimento tradicional

ecossistêmico;

g) a conservação e o melhoramento do solo;

h) a manutenção de Áreas de Preservação Permanente, de

Reserva Legal e de uso restrito;

II - compensação pelas medidas de conservação

ambiental necessárias para o cumprimento dos objetivos

desta Lei, utilizando-se dos seguintes instrumentos, dentre

outros:

a) obtenção de crédito agrícola, em todas as suas

modalidades, com taxas de juros menores, bem como

limites e prazos maiores que os praticados no mercado;

b) contratação do seguro agrícola em condições melhores

que as praticadas no mercado;

c) dedução das Áreas de Preservação Permanente, de

Reserva Legal e de uso restrito da base de cálculo do

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR,

gerando créditos tributários;

d) destinação de parte dos recursos arrecadados com a

cobrança pelo uso da água, na forma da Lei no 9.433, de 8

de janeiro de 1997, para a manutenção, recuperação ou

recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de



Reserva Legal e de uso restrito na bacia de geração da

receita;

e) linhas de financiamento para atender iniciativas de

preservação voluntária de vegetação nativa, proteção de

espécies da flora nativa ameaçadas de extinção, manejo

florestal e agroflorestal sustentável realizados na

propriedade ou posse rural, ou recuperação de áreas

degradadas;

f) isenção de impostos para os principais insumos e

equipamentos, tais como: fios de arame, postes de

madeira tratada, bombas d’água, trado de perfuração de

solo, dentre outros utilizados para os processos de

recuperação e manutenção das Áreas de Preservação

Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito.

PRINCÍPIO DO USUÁRIO-PAGADOR

● Uso remunerado do bem ambiental ainda que não haja degradação.

● O princípio do poluidor-pagador pode ser considerado um subprincípio do

usuário-pagador.

● A própria Lei nº 6.938/1981 correlaciona ambos os princípios:

Art. 4º. A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação

de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao

usuário, da contribuição pela utilização de recursos

ambientais com fins econômicos.



● Função de educação ambiental, mostrando que o bem ambiental de fato “tem

valor” e merece reconhecimento.

● Promove a racionalização do uso dos bens ambientais.

● Para o Supremo Tribunal Federal, o princípio do usuário-pagador ainda

fundamenta a compensação ambiental prevista no art. 36 da Lei nº 9.985/00,

que exige do poluidor responsável por empreendimentos causadores de

significativo impacto ambiental a implantação e manutenção de unidade de

conservação na espécie proteção integral.

[...] 3. O art. 36 da Lei nº 9.985/2000 densifica o princípio usuário-pagador, este a

significar um mecanismo de assunção partilhada da responsabilidade social pelos

custos ambientais derivados da atividade econômica. 4. Inexistente desrespeito ao

postulado da razoabilidade. Compensação ambiental que se revela como

instrumento adequado à defesa e preservação do meio ambiente para as presentes e

futuras gerações, não havendo outro meio eficaz para atingir essa finalidade

constitucional. Medida amplamente compensada pelos benefícios que sempre

resultam de um meio ambiente ecologicamente garantido em sua higidez. [...] (ADI -

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3378, CARLOS BRITTO, STF.

PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO (“PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO ENTRE OS POVOS”)

● Proteção global do meio ambiente.

● Não há fronteiras quando se trata de meio ambiente, por isso há crescente

reconhecimento da importância dos tratados e convenções internacionais sobre

o assunto.

● A responsabilidade é comum, mas diferenciada, sendo assim, aqueles países

que são responsáveis por maior impacto ambiental, devem ser,

proporcionalmente, obrigados a promover as medidas compensatórias mais

efetivas para a tutela dos bens ambientais.



● A atuação dos entes federativos também deve sempre pressupor a colaboração

de toda a coletividade.

● A realização de audiências públicas capazes de tornar consonantes o

entendimento dos tribunais e a vontade social decorre do princípio da

participação comunitária ou cidadã (dever da sociedade em participar da

preservação do meio ambiente), que para parte da doutrina é diferente do

princípio da cooperação entre os povos.

● Desse entendimento, decorre a realização de audiências públicas capazes de

tornar consonantes o entendimento dos tribunais e a vontade social.

A Declaração Rio 92 aponta:

Princípio 10

A melhor maneira de tratar questões ambientais e

assegurar a participação, no nível apropriado, de todos os

cidadãos interessados. No nível nacional, cada indivíduo

deve ter acesso adequado a informações relativas ao meio

ambiente de que disponham as autoridades públicas,

inclusive informações sobre materiais e atividades

perigosas em suas comunidades, bem como a

oportunidade de participar de processos de tomada de

decisões. Os Estados devem facilitar e estimular a

conscientização e a participação pública, colocando a

informação à disposição de todos. Deve ser propiciado

acesso efetivo a procedimentos judiciais e administrativos,

inclusive no que diz respeito à compensação e reparação

de danos.

● Decorre do princípio da participação comunitária o princípio da informação,

que impõe ao poder público, promover a publicidade adequada sobre os

acontecimentos relacionados ao meio ambiente, bem como sobre as decisões



políticas deles decorrentes, excetuando-se as matérias que envolvam

comprovadamente segredo industrial ou do Estado.

PRINCÍPIO DO LIMITE (“PRINCÍPIO DO CONTROLE”)

● Imposição de padrões (limites) de poluição, garantindo a manutenção do

equilíbrio ambiental.

● O princípio do limite está intimamente ligado a um dos instrumentos de

execução da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei nº 6938/1981, qual seja:

Art. 9º - São instrumentos da Política Nacional do Meio

Ambiente:

I - o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental.

PRINCÍPIO DA EQUIDADE (“SOLIDARIEDADE INTERGERACIONAL”)

● Decorre do comando Constitucional (art. 225, caput, CRFB/1988), que impõe a

preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações.

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.

● Houve positivação desse princípio na Declaração do Rio 92:

Princípio 3



O direito ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a

permitir que sejam atendidas equitativamente as

necessidades ambientais e de desenvolvimento de

gerações presentes e futuras.

● Vejamos abaixo o julgado do Superior Tribunal de Justiça que utiliza

expressamente o “princípio da solidariedade” como fundamento para a

responsabilidade administrativa ambiental em casos de apreensão de veículos

utilizados na prática de infrações ambientais.

Para que haja a apreensão de veículo utilizado na prática de infração ambiental não é

necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada ou

rotineiramente na prática de ilícitos ambientais. Exigir que a autoridade ambiental

comprove que o veículo era utilizado específica, exclusiva, reiterada ou

rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova

diabólica, o que tornaria letra morta a legislação que ampara a atividade

fiscalizatória.

As autoridades ambientais podem apreender veículo utilizado para a prática de

infração ambiental mesmo que este bem seja alugado e quem tenha cometido o

ilícito tenha sido o locatário. Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a

apreensão do bem é possível.

Não se pode dizer que houve uma injusta restrição ao proprietário (que não deu

causa à infração ambiental). Ao alugar o veículo, o locador assume o risco decorrente

da exploração da atividade econômica por ele exercida.

Além disso, seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio

da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa

pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da

infração ambiental, por ação ou omissão.

Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias



para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é

possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e

impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito

originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio

juridicamente previsto.

O locador (proprietário) do bem apreendido tem o direito de se defender

administrativamente. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa

deverá notificar o proprietário do veículo locado para dar a ele a oportunidade de

comprovar a sua boa-fé antes de decidir sobre a destinação do bem apreendido pela

prática de infração ambiental.

Cabe ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas

circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções

necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental. A

autoridade administrativa deve notificar o proprietário do veículo locado para

oportunizar que comprove a sua boa-fé antes de decidir sobre a destinação do bem

apreendido pela prática de infração ambiental. (STJ. 2ª Turma. AREsp 1084396-RO,

Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 19/09/2019 - Info 659).

PRINCÍPIO DA UBIQUIDADE

● Onipresença do direito ambiental inclusive na formação das decisões do poder

público. Essa característica implica a necessidade de atuação conjunta dos

países, exigindo que o princípio da cooperação entre os povos prevaleça no

contexto global atual.

PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA PROPRIEDADE

● A proteção ao meio ambiente é requisito para o exercício do direito de

propriedade.



● Está previsto implicitamente na Constituição da República.

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:(...)

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis

e preservação do meio ambiente.

● O próprio Código Civil protege expressamente o meio ambiente natural,

artificial e cultural.

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e

dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem

quer que injustamente a possua ou detenha.

§ 1o O direito de propriedade deve ser exercido em

consonância com as suas finalidades econômicas e sociais

e de modo que sejam preservados, de conformidade com o

estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas

naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e

artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.

A problemática dos refugiados ambientais – refugiados

climáticos

● “Refugiados ambientais” são aqueles que foram obrigados a sair da sua

localidade de origem em função de alterações climáticas provocadas por

intervenções do homem na natureza.



● O Direito Ambiental deve proteger daqueles que eram proprietários ou

possuidores de um imóvel e deixaram de ser por motivos que são relacionados

a alterações ambientais.

PRINCÍPIO DA NATUREZA PÚBLICA DA PROTEÇÃO AMBIENTAL

● Dever do Poder Público + poder de polícia vinculado.

● É dever irrenunciável da administração manter o mínimo existencial necessário

em relação ao meio ambiente como direito fundamental, conduzindo o Poder

Público a ter que prestar contas sobre a utilização dos bens de uso comum do

povo.

● Tratando-se de um bem difuso indispensável à sadia qualidade de vida, não

poderia o Poder Público se eximir de garantir a todos o acesso a esse

patrimônio de modo a garantir a dignidade humana.

PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO – EFEITO CLIQUET

● Obsta qualquer retrocesso de ordem formal (legislativa) ou material (executiva)

relacionado à proteção do meio ambiente.

● Está implicitamente constante na Constituição da República.

● Tem como principal finalidade viabilizar uma evolução constante de todos os

direitos fundamentais, o que também se aplica quanto ao direito fundamental

ao meio ambiente (classificado como de 3ª dimensão).

O efeito cliquet e a superveniência de normas menos

protetivas

● Ponderação entre os direitos fundamentais.



● O efeito cliquet + princípio in dubio pro natura = presunção relativa de

inconstitucionalidade, que deve ser aferida pelo Supremo Tribunal Federal,

máximo intérprete dos comandos Constitucionais.

Emenda constitucional da vaquejada

● Em 2016, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a manifestação

da Vaquejada, pois restou comprovado que esta violava a vedação

constitucional às práticas desportivas consideradas cruéis por utilizar animais.

● Superação legislativa: foi promulgada a Emenda Constitucional 96/2017, que

acrescentou o §7º ao art. 225 da CRFB/1988, “para determinar que práticas

desportivas que utilizem animais não são consideradas cruéis”.

Art. 225, §7º. Para fins do disposto na parte final do inciso

VII do §1º deste artigo, não se consideram cruéis as

práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam

manifestações culturais, conforme o §1º do art. 215 desta

Constituição Federal, registradas como bem de natureza

imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro,

devendo ser regulamentadas por lei específica que

assegure o bem-estar dos animais envolvidos.

● Houve uma superação legislativa da decisão anteriormente emanada do Poder

Judiciário, fenômeno denominado “reversão jurisprudencial”, que decorre do

ativismo legislativo ou “efeito backlash”.

Declaração de constitucionalidade do Código Florestal

● O STF declarou a constitucionalidade do Código Florestal, com algumas

ressalvas:



→ São inconstitucionais as expressões “gestão de resíduos” e “instalações

necessárias à realização de competições esportivas estaduais, nacionais ou

internacionais”, contidas no art. 3º, VIII, b, do novo Código Florestal.

→ São inconstitucionais as expressões “demarcadas” e “tituladas”, contidas no art.

3º, parágrafo único.

→ A intervenção excepcional em APP, por interesse social ou utilidade pública, deve

ser condicionada à inexistência de alternativa técnica e/ou locacional à atividade

proposta (interpretação conforme a Constituição ao art. 3º, VIII e IX.).

→ Os entornos das nascentes e dos olhos d 'água intermitentes também configuram

área de preservação permanente (interpretação conforme a Constituição ao art. 3º,

XVII e ao art. 4º, IV).

→ Compensação apenas entre áreas com identidade ecológica (interpretação

conforme a Constituição ao art. 48, §2º).

→ Houve interpretação conforme a Constituição ao art. 59, §§4º e 5º. No decurso da

execução dos termos de compromissos subscritos nos programas de regularização

ambiental, fica afastado o risco de decadência ou prescrição, seja dos ilícitos

ambientais praticados antes de 22.7.2008, seja das sanções deles decorrentes,

aplicando-se extensivamente o disposto no §1º do art. 60 da Lei 12.651/2012 (“a

prescrição ficará interrompida durante o período de suspensão da pretensão

punitiva”).

→ Todos os demais dispositivos do novo Código Florestal foram declarados

constitucionais. Ademais, é imprescindível fazer a leitura no código de cada um dos

artigos que sofreu declaração de inconstitucionalidade ou interpretação conforme,

grifando as alterações promovidas pelo Supremo Tribunal Federal.



OUTROS PRINCÍPIOS DO DIREITO AMBIENTAL

● Se aplicam ao Direito Ambiental: o princípio da razoável duração do processo,

proporcionalidade, razoabilidade e devido processo legal.

● STJ: Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Não é razoável a conduta do órgão ambiental que apreende uma ave (ex: papagaio)

que já estava sendo criada por longo período de tempo em ambiente doméstico,

sem qualquer indício de maus-tratos ou risco de extinção. Em casos como esse, não

se mostra plausível que a apreensão do animal ocorra exclusivamente sobre a ótica

da estrita legalidade. É preciso se examinar as peculiaridades do caso sob a luz da

finalidade da Lei Ambiental que, sabidamente, é voltada à melhor proteção do

animal. Desse modo, com base nas peculiaridades do caso concreto, e em atenção

ao princípio da razoabilidade, é possível autorizar que a ave permaneça no ambiente

doméstico do qual jamais se afastou por longos anos. (STJ. 1ª Turma. AgRg no REsp

1457447/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 16/12/2014; STJ. 2ª Turma. AgInt no

REsp 1389418/PB, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/09/2017)

● STF, 2020: Princípio da predominância do interesse.

[...] 2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas

matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a

priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União,

Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora

acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22),

ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF,

arts. 24 e 30, inciso I) [...](ADI 5996, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES,

Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG

29-04-2020 PUBLIC 30-04-2020).



● STJ, 2020: Princípio do tempus regit actum.

O art. 15 da Lei nº 12.651/2012, que admite o cômputo da área de preservação

permanente no cálculo do percentual de instituição da reserva legal do imóvel, não

retroage para alcançar situações consolidadas antes de sua vigência.

Em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit actum, de forma a

não se admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos

pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental. (STJ. 1ª Turma. REsp 1646193-SP, Rel.

Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Acd. Min. Gurgel de Faria, julgado em

12/05/2020 - Info 673)


